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CO KDY A KDE? 
Kalendárium akcí v obci

14. 4. Výro ní lenská sch ze 

– Pozemkový spolek Pod-

beskydí

19. 4. DEN ZEM  - školní h išt

20.4. Sb r velkoobjemového 

a nebezpe ného odpadu 

23. 4. Jarní vycházka pro se-
niory

27. 4. Zahájení 100. jarních ki-
lometr

27. 4. Folkování pod Ond ejní-
kem

30. 4. Setkání d íve narozených
30. 4. Splatnost poplatk  za od-

pad
1. 5. III. Májový pochod na 

Skalku
3. 5. Kun ický OVÁL
3. 5. Vzpomínková slavnost 

k 68. výro í osvobození 
naší obce na vít zství nad 
nacismem

Ve vestibulu obecního ú adu byla v m síci b eznu instalována pracovnicemi mate ské školy výstava prací, které vyrobili spole nými silami rodi e V tib l b íh ú d b l í i b i t l á i i t ké šk l ý t í kt é bili l ý i il i di
s d tmi na téma „ZIMA“ (snímek výše). Tento projekt podporuje aktivní zp sob spole ného trávení volného asu rodi  a d tí. Došlo na ur itý 

as ke zútuln ní prostoru vstupu do budovy OÚ. Výstava p sobila tak v rohodn , že každému, kdo šel okolo, hned bylo zima. D kujeme všem 

za jejich kreativitu a více takových akcí. Sou asn  s tím musíme pochválit akci „Vynášení Ma eny“ (snímek níže). Podrobn ji uvnit  listu.  (šeb)

 Foto: Zden k Šruba

  Foto: Jakub T eštík
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Zateplení budovy obecního ú adu. Je podá-
na žádost o dotaci na zateplení budovy OÚ. 
RO  schválila Smlouvu o dílo  rmou ASA 
expert a.s., Ostrava (vypracování provád cí 
projektové dokumentace) a schválila výzvu 
k podání nabídky na ve ejnou zakázku ma-
lého rozsahu  VZ 3/2013: Energetické úspory 
objektu obecního ú adu v Kun icích pod On-
d ejníkem (výb r zhotovitele).
Separace bioodpad  v obci. RO projednala 
výzvu k podání nabídky na ve ejnou zakázku 
malého rozsahu: Výzvu VZ 4/2013: Separace 
biodpad  v obci Kun ice pod Ond ejníkem 
(po ízení 500 ks kompostér ). Byly podány 
4 nabídky na zpracování žádosti v etn  po-
vinných p íloh a studie proveditelnosti (po-
dle podmínek 45. výzvy OPŽP – opera ního 
programu životního prost edí). RO vybrala 
uchaze e s nejnižší nabídnutou cenou –  rmu 
INNOVA Int. s.r.o., Ostrava, Celková cena 
67 000 K  bez DPH. 
Neinvesti ní dotace spolk m a sdružením. 
RO projednala a schvaluje žádosti spolk  
a sdružení na neinvesti ní dotace a po ádané 
akce v roce 2013. SOP – 18 000 K ; SOP 
Skalka – 18 000 K ; eský svaz v ela   - 
10 000 K ; Charita Frenštát pod Radhošt m – 
15 000 K ; Charita Frýdek – Místek – 2 000 
K ; Hudební skupina Galerie – 5 000 K ; Klub 
eských turist  – 6 000 K .; Muzejní a vlasti-

v dná spole nost – 1 000 K ; Ob anské sdru-
žení Ond ejník  - MTB Ond ejník – 13 000 K ; 
Rybá ské sdružení Kun ice Pod Ond ejníkem 

– 10 000 K ; Sdružení dobrovolných hasi  – 
50 000,- K ; Valašské folklórní sdružení Vsetín 
– 1 000 K ; Valašský soubor Sedmikvítek – 
2 000 K ; ZO SOP – Záchranná stanice Bar-
tošovice – 1 000 K . RO projednala a schvaluje 
p ísp vek m stu Frenštát pod Radhošt m na po-
ádání akce Setkání Cimbálových muzik Valaš-

ského Království v roce 2013 ve výši 1 000 K
Ceník služeb. Rada obce také schválila mírn  
upravený ceník služeb poskytovaných obec-
ním ú adem (zejména v souvislosti s navýše-
ním sazby DPH). Prodej pohlednic, kopírovací 
služby, inzerce v O N, pronájem jednací míst-
nosti, hlášení obecním rozhlasem aj.
Revitalizace budovy MŠ Dolní. V únoru le-
tošního roku jsme prost ednictvím místní ak ní 
skupiny (MAS) Pobeskydí požádali o dotaci 
z Programu rozvoje venkova - Ob anské vy-
bavení a služby. Vlastními silami jsme zpra-
covali projekt Revitalizace budovy MŠ Dolní 
v Kun icích pod Ond ejníkem a venkovní 
úpravy areálu školy.  Projekt eší vým nu oken 
v celém objektu a vstupních dve í (44 ks oken, 
2 ks dve í), zateplení stropu 2. patra budo-

vy (300 m2 stropu), opravu oplocení v délce 
100 m, nákup a instalaci venkovních herních 
prvk  (6 ks hracích prvk , 4 ks lavi ek) a drob-
né parkové úpravy.  Celkové náklady jsou vy-
ísleny na 995 830 K , zp sobilé výdaje jsou ve 

výši 823 000 K  a požadovaná dotace ve výši 
90% je 740 700 K . Výb rová komise MAS 
náš projekt ohodnotila 2. nejvyšším po tem 
bod  (z 18 projekt ). Pokud vše nakonec dob e 

dopadne a dotace nám bude skute n  p id lena, 
bude projekt realizován ješt  v letošním roce 
a dojde tak k zhodnocení budovy, k snížení ná-
klad  na provoz budovy, zlepšení mikroklimatu 
v budov  a d ti i ob ané budou mít k dispozici 
krásnou zahradu.
Ostatní. RO schvaluje úpravu rozpo tu 
obce .3/2013. RO schvaluje Dodatek . 2 ke 
smlouv  ze dne 30. 5. 2000 mezi Obcí Kun-
ice pod Ond ejníkem a Vodafone Czech 

Republic a.s. RO projednala a schvaluje 3 
žádosti o prodloužení nájemní smlouvy 
v Domu pro seniory. RO projednala žádosti 
o pronájem zem d lských pozemk  a schva-
luje žádost s vyšší nabídnutou cenou (pan 
GH, Kun ice p.O.) RO schvaluje žádost ho-
nebního spole enstva Kun ice pod Ond ej-
níkem o prominutí nájemného za honební 
pozemky, které jsou majetkem obce Kun i-
ce pod Ond ejníkem.  Starosta obce sezná-
mil RO s nutností zhotovení nového lesního 
hospodá ského plánu (LHP).  RO schválila 
Smlouvu o dílo . 2/2013 mezi Obcí Kun ice 

pod Ond ejníkem a  rmou Lesnická projekce 
Frýdek-Místek a.s. RO projednala a schválila 
Kupní smlouvu mezi Obcí Kun ice pod On-
d ejníkem a panem JP, Tichá (Prodej p ív su 
pro motorovou st íka ku – PS12). RO schváli-
la zve ejn ní zám ru obce – pronájem zem -
d lských pozemk  – parc. . 1209/9 o vým e 
10 100m2 v k. ú. Kun ice pod Ond ejníkem.  
RO schválila kupní smlouvu na prodej vy a-
zené sn hové frézy STIGA. (šeb)

O EM JEDNALA RADA OBCE

Letos i v naší obci vlála vlajka Tibetu. 

Organizáto i akce oslovili 1000 radnic 

s žádostí o p ipojení se k akci „Vlajka pro 

Tibet“.  Z webu www.tibinfo.cz citujeme 

ze seznamu obcí, které se 10. b ezna 2013 

p ipojily k této akci p ipomínající mimo 

jiné boj za lidská práva, svobodu a demo-

kracii: 468 oslovených obcí se p ipojilo, 

542 nikoliv. V seznamu zapojených obcí 

jich od písmene k najdeme mnoho, i tu naši: 

Kada  , Kamenice , Kamenice nad Lipou , 

Kamenický Šenov , Kameni ná u Žamber-

ka , Kamýk nad Vltavou , Karlovy Vary , 

Klatovy , Klimkovice , Klobouky u Brna , 

Kly u M lníka , Kn žmost , Kojetín , Kole  

, Kolín , Kon prusy , Konice , Kop ivnice 

, Kostomlaty nad Labem , Koš any , Krá-

líky , Kralupy nad Vltavou , Král v Dv r , 

Kraslice , Krásno , Krnov , Krupka , Kryš-

tofovo Údolí , K emže , K ivoklát , Kun i-

ce pod Ond ejníkem , Kunovice , Ku im , 

Kutná Hora, Kvilda , Kyjov , Kytín.  A jaký 

pom r Ano/Ne bude p íští rok?  (MŠ)

Vlajka pro Tibet

ZO vzalo na v domí kontrolu usnesení z minulého
zasedání, informace o jednáních rady obce
a zprávy o innosti  nan ního a kontrolního
výboru. ZO schválilo program svého jednání,

 nan ní p ísp vek na pomoc tragédií ve Frenštátu
(domy . p. 39 a 40) ve výši 30 000 K . (RO již d íve

schválila 20 000 K , celkem tedy obec p isp je
ástkou 50 000 K ). Dále schválilo odkoupení

pozemk  o vým e 602 m2 od paní E. Ž.;  nan ní

p ísp vek z rozpo tu obce  TJ Sokol Kun ice
pod Ond ejníkem ve výši 200 000 K . ZO se
distancovalo od vydávání Kun ických novin. ZO
se také zabývalo sporem s  rmou Renards, s.r.o.
a schválilo na základ  rozboru právního zástupce

v této kauze, aby spor rozhodl nezávislý soud.
ZO zárove  pov ilo zastupitele Michala Pavlitu
k sou innosti a jednáním s právním zástupcem
obce ve v ci projednání tohoto soudního sporu
(jedná se o záležitost vzniklou v roce 2008).  -MŠ-

Usnesení  XIV. zasedání 
Zastupitelstva obce 

Kun ice pod Ond ejníkem 
konaného dne 14. 3. 2013
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SPOLE ENSKÁ RUBRIKASPOLE ENSKÁ RUBRIKA

Marie Kelnarová .............................................................. 86 let

Jaroslav Konvi ka ............................................................ 84 let

Vladimír Tká  .................................................................. 83 let

Ji ina Fr ková .................................................................. 83 let

Lida Mrkvová .................................................................. 81 let

Justin Faj ák ..................................................................... 81 let

Ji í Menšík ........................................................................ 80 let

Jana Slámová .................................................................. 70 let

Marie Poláchová ............................................................... 70 let

Ji í Maralík ....................................................................... 65 let

Ji í Krpec .......................................................................... 65 let

Bed ich ervený ............................................................... 65 let

Jana Fajkusová .................................................................. 60 let

František Klimša .............................................................. 60 let

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

Jubilanti duben 2013

Rozlou ení
V m síci b eznu jsme se naposledy rozlou ili 

s paní Ludmilou Kociánovou a panem Old ichem Macurou.

Vzpomínková slavnost
Obecní ú ad v Kun icích pod Ond ejníkem a Sbor pro ob anské

záležitosti Vás srde n  zvou v pátek 3. kv tna 2013 ve 12.15 

hod na vzpomínkovou slavnost v prostorách p ed obecním ú a-

dem u p íležitosti 68. výro í osvobození naší obce a vít zství

nad nacismem.

Jarní vycházka pro seniory
Po dlouhé zimní p estávce vás SPOZ naší obce zve na první vy-

cházku v roce 2013. Sejdeme se v úterý 23. dubna v 9.20 hod 

na to n . P jdeme „Kolibami“ na Maralák (možnost zastávky

na aj, kafí ko), pak p es „Pekliska“ sm rem na Hu a ství.

Setkání d íve narozených
Sbor pro ob anské záležitosti p i Obecním ú adu v Kun icích 

p. O. uskute ní v úterý 30. dubna 2013 ve 14.00 hod v Hotelu 

Horizont resort tradi ní „Setkání d íve narozených“. Toto 

pozvání se týká ob an , kte í letos dovrší 65 let (ro . 1948)) 

a pak již VŠECH dalších ob an  starších ro ník  – tzn. r. 

1947, 1946 atd. Tito ob ané se mohou p ihlásit formou návratek, 

tak jak to bylo v letech minulých nejpozd ji do st edy 24. dub-

na 2013. P ihlásit  se m žete také telefonicky na tel. . 556 843 

193  u paní Ta ány  Holušové, pop . na tel. . 556 850 154 sekre-

tariát OÚ. Na setkání bude možné využít autobusovou dopravu 

 rmy Petr Glembek. Autobusy pojedou následovn :

· jeden autobus vyjede ve 13.00 hod od restaurace pod Sto-

lovou (p. Tichý), bude pokra ovat k požární nádrži v Ko-

libách, kde se oto í a odjede p ibližn  ve 13.15 hod k to n

u transformátoru, odjede zhruba ve 13.25 hod po autobuso-

vých zastávkách okolo Hu a ství k hotelu Horizont resort

· druhý autobus vyjede ve 13.00 hodin od autobusové zastáv-

ky U lávky (dolní ást obce), bude pokra ovat po zastáv-

kách do Rakovce, dále ke kostelu (p ibližn  ve 13.15 ho, pak 

k domu pro seniory, kde mohou zájemci  p istoupit, dále

bude pokra ovat k Hu a ství a k hotelu Horizont resort

· zp t pojedou autobusy v ur enou dobu, první cca v 17.00

hod (dle zájmu), druhý cca v 18.30 – 19,00 hod.                                                     

 Za SPOZ zve Zdenka K enková

Návratka

Setkání d íve narozených

v úterý 30. dubna 2013 ve 14,00 hod

v Hotelu Horizont resort

v Kun icích p. O.

Jméno a p íjmení: ................................................................

Ro ník: ................................................................................

Bydlišt : ...............................................................................

Využiji autobus  - dopravím se sám (nehodící škrtn te)
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Neseme Ma enu, p knu nastro-

jenu, u vrchu ervenu, u spodku 

zelenu, helo, helo, helo, helo…

Zn lo na Smrtnou ned li Kun ice-

mi. A nestalo se tak letos poprvé. 
V lednu d ti vyráb ly a vynášely 

Ma enu nane isto v rámci po adu 
Šikulové, který natá ela eská te-

levize Ostrava v naší škole (k vid -

ní na www.ceskatelevize.cz/pora-p
dy/10120743066-sikulove/videoy ). 

T etí b eznovou ned li se však již 

pr vod s Ma enou neboli Smrtkou 

snažil vynést zimu a s ní všechno 

zlé doopravdy.

Tato prastará tradice se z Kun ic 

již dávno vytratila a i nejstarší 

pam tníci vynášeli Ma enu pouze 
s panem u itelem ve škole. A práv  

op t ve škole za ala s vynášením

Ma eny ve svých t ídách paní u i-

telka Pavla Myná ová. V lo ském

roce se k ní p idaly d ti z folklorní-

ho kroužku Ond ejní ek, a poprvé

jsme tak ud lali z vynášení Ma e-
ny akci pro kun ickou ve ejnost.

I letos šly v pr vodu p edevším

d ti a jejich rodi e. Prošli jsme

st edem obce a Ma enu upálili
v lomu za školou. Popel pak ješt

pro jistotu nahrnuli do potoka, aby

všechno zlé opravdu odplulo až do

mo e. Z lomu jsme se vrátili do

školy s nazdobeným „léte kem“,
které má symbolizovat nadcháze-

jící jaro. Pro d ti byla p ichystaná

velikono ní dílna. Pod vedením

manžel  Poláškových si mohly

voskem namalovat vají ka, vyrobit 

pomlázku z proutí, ud lat malou 

„Ma enku“ nebo ozdobit špejli 

velikono ními motivy. K ochut-

nání byly také postn velikono ní 

dobroty jako „pu alka“ (naklí ený 
opražený hrách) a „jidáše“ (jed-

noduché kynuté pe ivo p islazené 

medem). K dotvo ení atmosféry 

zahrála d tská cimbálová muzi ka 

Ond ejní ek se svými zp vá ky.

Mám trochu podez ení, že ne 
všechny Ma eny vyrobené v rámci 

velikono ní dílny skon ily v poto-

ce, a proto nás ta zima ne a ne opus-
tit. Ba naopak nám spíš ukázala, že 

má ješt  dost sil. Ale snad jsme 

Ma enu p ece jen nevynesli nadar-

mo a jara se již  brzy do káme.

Kun ické d ti vyhán ly zimu
Kate ina Niklová

Lednové plesání se SPRDŠ
Ples SPRDŠ se skupinou Relax z adce p inesl krom

vyda ené zábavy a zajímavého programu i další pro-

st edky jak na akce po ádané SPRDŠ (zejména karneval

a d tský den), tak i na nákup po íta  pro ZŠ Karla Svo-
linského. Cht li bychom touto cestou pod kovat všem

sponzor m a také všem rodi m, kte í se na p íprav

plesu podíleli, zejména pak Katce Menšíkové, Katce

Slívové, Markét  Menšíkové, Markét  Janasové, Míše
Šebelové, Yvonn  Masmanidu a Františku Mylkovi. Na

adrese sprds@atlas.czp @  pak rádi p ivítáme jakékoliv ná-

m ty a p ipomínky nejen k plesu, ale i k dalším akcím

pro naše d ti. Ivana a Old ich Kadlecovi

Pochovávání basy
D jišt m kun ického pochovávání basy byla tradi n  

restaurace Skalka. Pochovávání basy letos op t nabídlo 
vše, co lidová zábava má nabídnout  - tedy výbornou ná-

ladu, výborné jídlo a pití a také vtipné glosy pana „fará e“ 

ohledn  života v naší obci. Když odbil zvon a hudebníci 

a pla ky donesli na márách Barborku, dozv d li jsme se 

kone n , co se u nás v obci d je. Tak nap íklad, že „...po-
ád je tu v noci tma jako v pytli a nádraží  a její okolí jsou 

furt v hrozném stavu a hlavn  bez ve ejných záchod ...    

...Kone n  se na obci pochlapili a traktor kúpili a tak se 
na horním konci aj chodníky v zim  objevily....“ a fará  

pokra oval  tím, kde máme v obci informa ní st edisko, 

kdo se kdy opil a do p íkopy spadnul, které ásti obce 

by bylo lepší poorat na bramborové pole, kdo cht l koho 
kousnout do zadku ale m l jen jeden zub,tak by to asi ne-

šlo a komu spadla nová televize sotva ji na st nu pov sil. 

A mnoho dalších p íhod, které se za ten rok udály. V ím, 
že všichni mají smysl pro humor a nikdo ze zmi ovaných 

se neurazil a trochu toho pochlebování snesl a i te  snese, 
když se v textu pozná.  Michaela Šebelová

Je po bálech, po Pochování basy a m žeme

už jen vzpomínat na Šib inky, tradi ní ples

Sokol , které, jako každý rok, zakon ily 1.

b ezna plesovou sezónu v Kun icích - již po-

druhé ve velice p íjemném prost edí hotelu

Horizont resort. O oblíbenosti a úrovni to-

hoto plesu, který po ádá odbor ASP, sv d í

velký zájem ob an  o vstupenky, které byly
mimochodem rozebrány již koncem prosin-

ce, a p i veškeré snaze a dobré v li po adate-
l  se nedostalo na všechny zájemce. 

Více než 150 host  všech v kových kategorií

se od 19 hodin skv le bavilo pod taktovkou
hudební skupiny TNT z P íbora, o které už

z minulosti víme, že je zárukou kvalitní mu-

ziky a zábavy, a která nezklame.

Velkým a milým p ekvapením bylo tradi ní

zpest ení ve era, letos v rytmu latinskoame-
rické samby, rumby, a i, paso doble v podá-

ní mladého profesionálního páru Jana Švan-
cara a Denisy Ra ákové z tane ní školy LR 
Cosmetic Dance Team Ostrava za doprovodu

mluveného slova pana Zde ka  Syrka, který
nám laik m každý tanec p iblížil a vysv tlil

jeho smysl, význam a tradici, nebo  se jed-

ná o emociální druh tanc  a každý má sv j

p íb h. Nejen p ítomným pán m se tajil dech

z pevných a pružných k ivek tane nice, ale
i z k ehkosti, hbitosti a tane ních kreací její-
ho partnera. Moc p kný zážitek, d kujeme!

Latinskoamerické rytmy, které se nesly do

noci ješt  dlouho po vystoupení tane ního

páru, vyst ídal v záv ru plesu typický fran-
couzský tanec - kankán, kdy nejeden z tan í-
cích host , s nožkou vysoko nad hlavou, v n -

mém úžasu shledával, jaký skrytý talent to

v n m celá léta d ímal. Skv lý tanec, skv lá
hudba, skv lí hosté. K tomuto není co dodat.

Moc d kujeme všem p íznivc m Sokola,
kte í tuto opravdu vyda enou akci podpo i-

li, d kujeme všem sponzor m z ad podni-

katel , ob an  a sportovc , d kujeme všem
organizátor m a po adatel m, kte í v novali

sv j volný as p íprav  plesu a zasloužili se
o jeho zdárný pr b h, d kujeme panu Poláš-
kovi a všem zam stnanc m hotelu Horizont 

resort za ochotu a vst ícný p ístup k této akci,

d kujeme kapele TNT, která op t nezklama-

la a do p l tvrté rána
doprovázela neúnavné,
neudolatelné a fyzicky

zdatné milovníky tan-

ce na ješt  zapln ném

parketu a v neposlední

ad  d kujeme vám,
host m, za podpo-

ru, p íze , p átelskou
a p íjemnou atmosféru,

kterou jste vytvo ili,

ve které jste setrva-
li a p ivítali mrazivé

slunné ráno. Bez vás to

prost  nejde a víme to.

Díky.

Je po páté hodin , tak 

ješt  poslední pivko,
kafe a jde se dom ……

…a p íští rok nashle…
Foto:

Kristýna Bijoková

Za odbor ASPV

Ta ána Holušová

Šib inky 2013

TJ Sokol Kun ice pod Ond ejníkem ve spolupráci 

se ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kun icích pod On-

d ejníkem po ádá u p íležitosti osvobození naší obce 

7. ro ník štafetovéhoa b hu „Kun ický ovál.“   Tato

akce se uskute ní 

v pátek 3. kv tna 

2013 v 1630 hod.

v areálu TJ Sokol 

Kun ice pod Ond-

ejníkem. Srde n  

zvou po adatelé.

Foto: Jakub T eštíkF t J k b T štík
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Oprava „krajské“ komunikace 
p es obec

Z ejm  nás všechny trápí velmi 
špatný stav pr jezdné komunikace 
p es naší obec (sm r Frenštát p. R. 
a sm r Tichá), která je v majetku 
a správ  Moravskoslezského kra-
je. Již v roce 2012 obec jednala  
s vlastníkem komunikace o její ge-
nerální oprav . Koncem íjna 2012 
podepsala obec s Moravskoslez-
ským krajem „Dohodu o neprová-
d ní stavebních zásah  po prove-
dení souvislé úpravy povrchu“ po 
dobu p ti let.  Za ú elem opravy 
komunikace provede Moravsko-
slezský kraj v roce 2013 – 2014 
výb rové ízení.
Vzhledem ke katastrofálnímu 
stavu této komunikace po letoš-
ní zim , jsem v polovin  b ezna 
tohoto roku požádal Správu sil-
nic MS kraje o up esn ní termí-
nu celkové opravy komunikace 

a o provedení   opravy sou as-
ného stavu v nejbližším možném 
termínu. Dostal jsem následu-
jící odpov . Základní údržba 
komunikace (oprava d r) bude 
provedena ihned, jakmile to do-
volí pov trnostní podmínky – 
p edpoklad za átek dubna 2013. 
Celková oprava komunikace . 
III/48310 (sm r Tichá)  - p edpo-
klad zahájení realizace v b eznu 
2014 (probíhá náro né výb rové 
ízení na dodavatele stavby, jedná 

se o více oblastí v MS kraji). Cel-
ková oprava komunikace . II/483 
(sm r Frenštát p. R.) - p edpoklad 
realizace ve druhé polovin  roku 
2014. Chci v it tomu, že uvedené 
termíny oprav budou dodrženy.

Individuální sb r ledni ek, 
pra ek  apod.

Žádáme ob any i majitele rekre-
a ních objekt , aby v p ípad  

vým ny opot ebovaného nebo  
nefunk ního „bílého zboží“ (led-
ni ky, pra ky, suši ky apod.), 
toto vy azené zboží po telefonic-
ké domluv  p ivezli k obecnímu 
ú adu v Kun icích p. O., nejlépe 
každý pátek v dob  od 12:00 ho-
din do 18:00 hodin. Zboží odebe-
re pracovník obce pan Lumír Just 
– tel.: 734 288 922. Obec pak na 
základ  smluvního vztahu s odb -
ratelem el. za ízení (s licencí pro 
tuto innost) zajistí ekologickou 
likvidaci tohoto za ízení. Obec 
tak získá ur itou  nan ní ástku, 
o kterou se sníží celkové náklady 
na likvidaci odpadu v obci. 

P ipojení objekt  na kanalizaci    
V sou asné dob  není dosud na-
pojeno na splaškovou kanalizaci 
zhruba 20 objekt , pro které obec 
v rámci stavby splaškové kanali-
zace p ipravila možnost k napo-

jení. Žádám opakovan  majitele 
t chto objekt , aby v nejbližším 
možném termínu své objekty na 
kanalizaci obce napojili (nap . 
Obecní noviny . 5/2012, . 
6-7/2012, . 9/2012). Dáváme tím 
možnost majitel m nenapojených 
objekt  vyhnout se p ípadným 
sankcím ze strany vodoprávního 
orgánu. 

Zálohové platby za vodné 
a sto né 2013

Blíží se termín zálohových plateb 
na vodné a sto né pro II. tvrtletí 
do 25. dubna 2013. Další termíny 
jsou pro III. tvrtletí do 25. erven-
ce a pro IV. tvrtletí do 25. íjna 
2013. Dále bychom Vás cht li po-
žádat, abyste si dle možností kon-
trolovali stav vodom ru.  Zazna-
menali jsme úniky vody, které se 
„bohužel“ projevily v ode tech vo-
dom r  a v následném vyú tování.

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

Odbor Klubu eských turist  Kun ice pod Ond ejníkem
zve všechny leny a p íznivce turistiky na tradi ní akci, zahájení 100. jarních kilometr , s opékáním v lomu u Solárky. Akce se koná v so-

botu 27. 4. 2013. Odchod od autobusové zastávky Hu a ství v Kun icích pod Ond ejníkem v 9:00 hod., pro ostatní sraz v lomu v 11:00 hod

Splatnost poplatku za odpad rok 2013
Místní poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a od-

stra ování komunálních odpad  na rok 2013 – ve výši 540,- K /osobu -  má splatnost do 30. 
dubna 2013. Poštovní poukázky na úhradu tohoto poplatku budou postupn  rozesílány po 15. 
dubnu 2013, spole n  s poštovními poukázkami na úhradu místního poplatku ze ps  – na rok 
2013 (výše poplatku ze ps  na rok 2013 iní 180,- K  za jednoho psa). Do 15. dubna 2013 se 

m žete chodit osobn  hradit tyto poplatky v ú edních hodinách do pokladny Obecního ú adu. 
Pokud byste požadovali zaslat: íslo ú tu, variabilní symbol a výši – pro úhradu bezhotovost-

ním zp sobem – napište prosím na emailovou adresu: ivana.reznickova@kuncicepo.cz@ p
Ivana ezní ková, poplatky

ÚSP CH ZP VÁ K
Zp vá ci z Ond ejní ku op t ukázali, že zpí-

vat umí. Na sout ži ve zp vu valašských pís-
ní Frenštátský sedmihlásek postoupili hned t i 
zp vá ci z Kun ic do vševalašského kola ve 

Valašských Kloboukách, a to Veronika Barto-
šová, Jáchym Šebela a Ond ej Cochlar. Gratu-

lujeme a držíme palce v dalším kole.
Kate ina Niklová,

vedoucí cimbálové muziky Ond ejní ek



64/2013

K VÝPADK M ELEKTRICKÉHO PROUDU
Vzhledem k tomu, že se v poslední dob  množily výpadky elektrické energie, upozornil Obecní ú ad v Kun icích pod Ond ejníkem na tyto 
skute nosti dodavatele ( EZ) a požadoval nápravu. Níže zve ej ujeme reakci s vysv tlením a omluvou.
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áádkkoová innzercce

PRODEJ PALIVOVÉHO D ÍVÍ – BUK
Sklad Trojanovice - Bystré. D íví naštípané na prostorové 

metry (rovnané), špalky. Možnost dovozu odb rateli.
Telefon: 603 315 738

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Zhubn te snadn !  www.hubnete.cz/chm, 702 029 242

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
P íležitost: www.podnikejzdomova.cz/chm,  702 029 242

* * * * * * * * * * *
KOUPÍM LES I ORNOU P DU, NAD 1 ha. 

PLATBA V HOTOVOSTI. SOLIDNÍ JEDNÁNÍ.
TEL: 732 210 288.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
PROVÁDÍME

NÁT RY A OPRAVY PLOCHÝCH ST ECH,

V ETN  UMYTÍ WAP, HYDROIZ. NÁT RY, ZATEPLENÍ.
OSV D ENÉ TECHNOLOGIE.

TEL: 731 916 662.

Ve v ela ském roce 2012 jsme pozorovali, jak 
p írodní vlivy m ní práci v ela  v neradost-
ný rok, a to z medového výnosu. Byl to rok 

hubený, ur it  v ela i pomohli p írod , ale 

nic nevyd lali. Pozitivní je, že jsme se obe-
šli bez mimo ádných hygienických zásah  
a to nejen v Kun icích, ale v celé republice.
V tomhle sm ru p išla dobrá zpráva i z Ev-
ropského parlamentu, který schválil dvoule-

tý zákaz používat n které chemické látky na
ty ech medonosných rostlinách (slune nici, 

kuku ici, epce a bavlníku). Tento zákaz po-
m že nejen v elám, ale i jiným živo ich m 
a hmyzu, t eba melák m, jejichž p ínos pro 

uchovávání druhové rozmanitosti p i opylo-
vání je nepopiratelný. V Kun icích pod On-
d ejníkem jsme zaznamenali vysoký výskyt 
„varoa brouk “, ale po lé ení jsou výsledky

uspokojivé, „mor v elího plodu“ se nevyskyt-

nul. Pro orientaci, o v ela ství za rok 2012, 
uvedu pár statistických údaj .
Podruhé od roku 1990 se zastavily poklesové
trendy a zvýšily se stavy v elstev i v ela ,
bylo evidováno 541 000 v elstev a 49 700 v e-

la . V roce 1990 však eští v ela i chovali až
800 000 v elstev. Nižší produkce medu zved-

la cenu medu, sv tlý med se prodával za 130 
a tmavý med kolem 150 korun za kg. Jedním 
z d vod  op tovného zájmu o v ela ství jsou 
i  nan ní dotace z EU, krajských a obecních 

rozpo t . Spot eba medu vzrostla o 10% na 
cca 0,8 kg/osoba a rok, ale je to jen polovina 
evropského pr m ru. Kun i tí v ela i, kterých 
je 41, loni na podzim zazimovali 265 v elstev, 
máme pr m r 6,5 v elstev na jednoho v ela e. 
Pr m rný v k v ela  je v naší ZO 57 let.
 V obchodních et zcích p evažují, a to dlou-
hodob , p evážn  dovážené medy, které kva-
litou neodpovídají naší, eské produkci medu. 
V každé lidské innosti se vývoj a nové po-
znatky rychle rozvíjí a to v tšinou vyžaduje 

nové investice, není tomu jinak i u v ela . 
Výrazn  nám v tom pomáhají  nan ní dotace 
z Obecního ú adu a to tím, že si zakoupíme po-
m cky pro moderní rozvoj ve v ela ské praxi, 

v etn  informací a komunikaci mezi leny ZO.
A ješt  jednu informaci bych rád sd lil. Na 
internetu, a v asopisu „v ela ství“ je celá 

ada lánk  a informací pro za ínající v e-

la e a o v elích produktech, v etn  návod  
jejich užití. Bylo by velmi dobré se s t mito 
informacemi seznámit a každý rok rozší it 

ZO o 1 nebo 2 nové leny a tím eliminovat 
úbytek v elstev i v ela . Zamyslete se. P i-
jali jsme usnesení, že veškerá naše jednání 
výbor  a sch zí jsou p ístupná všem len m 
a ob an m, kte í projeví o tuto ušlechtilou 
zálibu zájem.
Termíny konání výbor  a sch zí s progra-

mem jsou zve ejn né na internetu, plus další 
informace jako jsou seznamy v ela  s tele-
fonními, poštovními a internetovými adresa-

mi, atd. (http://kuncicepo.cz/spolky/v elarip p p y ). 
Op t, tak jako v minulém roce, si touto cestou 
dovolím požádat ob any o pomoc p i zlepšo-
vání v elího životního prost edí. Sou asná 

spole nost v podpo e v ela ství, vzhledem 
k jeho významu, hodn  dluží. Jestli se ptáte 
jak pomáhat? Jednoduše, sta í vysadit n jaký 
strom (lípa, akát, kaštan) ke ík, kv tinu atd. 
Dopln ním pomoci je i likvidace /odstran ní/ 

„jmelí“ z lipových a jiných strom . Na záv r 
chci pod kovat všem v ela m, funkcioná-

m ZO SV za spolupráci. Ob an m dop át 
dostatek lé ivých v elích produkt  z naší 
p írody a to v požadovaném množství a lepší 

kvalit  než je v obchodních et zcích. 
Ing. Antonín Žák - p edseda

V ela i v roce 2012 pomohli p írod , ale nic nevyd lali

Žijeme v zachovalé oblasti 

chrán né v ncem okolních hor, 
kterou si v minulosti vyhlédli 
a vybudovali svá sídla ke zdra-

vému pobytu, doktor Šebela, 
továrník Glasner a doktor May, 
jehož zásluhou zde byl vybudo-

ván lé ebný ústav. I p esto, že nás 

v sou astné dob  velice ohrožuje 
smog a nerozumné kácení stro-
m  a ke , které nás p ipravuje 
o zele . Je radostné, že se nám 

postupn  vrací do studánek pit-

ná voda, ubývá erných skládek 

a dokon ována kanalizace zlep-
šuje podmínky k životu nejen 
obojživelník m.

P edstava, že si v Kun icích 

lidé málo váží p írody a bezo-

hledn  ji ni í, je mylná, jde o je-
dince, kte í obvykle ze zištných 
d vod  kácejí zdravé stromy, 

spalují odpad a zamo ují ovzduší 
nebo vypoušt jí fekálie do vo-
dote í. Zatím nechápou, že d lat 

n co pro dobro toho druhého, 
a nejen pro sebe, je tou správnou 

cestou. 
Nemohu se ubránit, abych 

se nezmínil o turismu, který

v okolních obcích vytvá í pod-
mínky k zajiš ování pracovních 

p íležitostí, k zlepšování kvality 
životního prost edí a také p íli-
vu dotací. Bohužel to jsme zatím 

v Kun icích pod Ond ejníkem 

Hledejme smysl života v záchran  p írody
nepochopili, a ani se nám ješt

nepoda ilo prosadit dokon ení
druhé ásti nau né stezky p es
Pekliska, Maral v kopec, Koli-
by a kolem Ruského kostelíka až
do Beskydského rehabilita ního

centra. Sobectví n kterých ob-
an  vyústilo ve snahu nepustit 

ve ejnost do lesa, který je pro
n  a jejich pejsky odpo inkovou
zónou bohatou na lesní plody

a mok ady plné života. 
Spole nost bez úcty k sou-

asnosti a minulosti má složitou

a náro nou budoucnost, snad 
skon í ni ení informa ních tabu-
lí, rozbíjení lavi ek, vypalování

lesních mravenc , vypoušt ní
t n k a hlavn  likvidace zele-

n . Vždy  máme v obci n kolik 
ovocných sad , tolik krásných za-

hrad, úsp šných v ela , turist , 

rybá , hasi , sokol , myslivc  
a ochránc  p írody, kte í za té-

m  30 let své innosti pomáhají 
Kun icím v boji proti t žb  uhlí, 
likvidací invazních rostlin, obno-

v  církevních památek, zachování 
istoty našich horských pot k  

a zdrav  rostoucích les . M li by-
chom si všichni uv domit, co nám 
p íroda poskytuje a podle toho se 
k ní chovat. Absolvování chod-

ní k  nás povzbudí fyzicky, obo-
hatí duševn , je zdrojem radosti 

a uspokojení. V ím, že v naší 
obci vyr stá generace, která zá-
sluhou pedagog  bude ochra ovat 

kulturní památky a p írodní hod-
noty pro budoucí generace.

Miloslav Šruba ,
jednatel PS Podbeskydí
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Vážení ob ané,
nabízím Vám komplexní pojišt ní

Vašeho rodinného domku (bytu) a domácnosti

TOP Exklusiv
u UNIQA pojiš ovny, a.s.

Pojišt ná nebezpe í u pojišt ní rodinného domku (bytu):j p p j ( y )

- komplexní živelní rizika, vodovodní škody, náraz vo-
zidla 

- katastro  cké škody

- krádež, vandalismus uvnit  staveb
- zkrat elektrických motor

- odcizení stavebních sou ástí
- nep ímý blesk (indukce)

- atmosférické srážky

- ztráta vody
- zateplení fasády
- pojišt ní skel

- sprejerství
- odpov dnost z držby nemovitosti, pozemku, psa

Možnosti p ipojišt ní: vedlejší budovy (nad 35 m2), bazény, 

FV za ízení, skleníky apod.

Pojišt ná nebezpe í u pojišt ní domácnostij p p j :
- komplexní živelní rizika, vodovodní škody, náraz vo-

zidla
- katastro  cké škody
- krádež, vandalismus uvnit  bytu

- cennosti voln  p ístupné i cennosti uzam ené
- krádež v cí uložených v pojišt ných prostorách (vyjma 

bytu)

- krádež ze spole ných prostor
- nep ímý blesk (indukce)
- atmosférické srážky
- pojišt ní skel
- ob anská odpov dnost (území Evropa)

- škody na zví atech
- náklady na náhradní byt
- náklady na vým nu zámk

Možnosti p ipojišt ní: nap íklad únik vody z akvárií, chladí-
renské zboží, náhrobky a hrobové p íslušenství, garáž na jiné 
adrese.

Sou ástí pojišt ní je i široký výb r asisten ních služeb (p ípad 

havárie, technické závady,
zabouchnutí dve í, ztráty klí , porucha domácího spot ebi e, 

asistence zdraví, právní asistence, asistence zahrada).

Dále ostatní druhy pojišt ní (životní, cestovní, povinné a hava-

rijní pojišt ní, úraz, denní dávky v nemoci, nemocnici, p eru-

šení provozu, podnikatelských rizik, p epravy apod.
Nabízím i D chodové spo ení a Dopl kové penzijní spo ení.

„P i vší sm le m žete mít št stí.
Št stí, že jste se pojistili.“

Kontakt: Zde ka Šlechtová,

Kun ice p. O. 31, 605592526,
zdenka.slechtova@volny.cz, www.uniqa.cz

Vážení p átelé poje te s námi relaxovat

a oh át se, v termálním koupališti PODHAJSKÁ.

Kde: Pobyt v termálním koupališti Podhájská

voda má podobné složení jako voda Mrt-
vého mo e.

40 stup  teplá a lé ivá voda, také bazén-
ky a na každém kroku slušná hosp dka.

Kdy: Termín : 05.05.- 12.05.2013

Ubytování: Hezké ubytovaní v Penzionu Quatro 

 – 350 m od koupališt .

Vybavení pokoj : WC, sprcha, chladni ka /minibar/, interne-

tové p ipojení. TV, i s eskými stanicemi,
terasa nebo balkon, minikuchyn k

Snídan : formou švédských stol

Cena: pobyt na penzionu 110 euro / osoba
 autobus 800     k  / osoba

 Vstup do láze ského areálu je cca 30 Euro

na celý týden (kdo má pr kaz ZTP) sleva,
proto berte sebou.

Pojišt ní: Každý s ú astníku zájezd  si zajistí pojiš-
t ní v p ípad  úrazu na kterékoliv pojiš-
ovn  nap . kooperativa.(cca 40 k /den)

 Pojišt ní od: 6 hod. 05.05.- 12.05. 23:00
hod.

Seznam v cí, které je t eba si vzít:
 Plavky na p evlekání – (mokré za suché

a opa n ) v kabince

 Obuv – nazouváky k bazén m
 Ru níky

 Deku – karimatku (možnost odpo inku na
tráv )

 Kšiltovku – klobouk, slune ní brýle, opa-
lovací krém

 Župan ve kterém se chodí z ubytování

k bazén m

 Igelitovou tašku – pytel na úschovu v cí

v p ípad  dešt
 Nezapomenout na léky,které pravideln

užíváte

V areálu koupališt  je dostatek stánku s ob erstvením a jídle,

kde si m žete vybrat MENU, polévky, hotová jídla, ale také
je možno koupit pe ivo, sýry, ovoce, zeleninu, nealko i alko

nápoje.

Odjezd: 05.05.2013  cca 6 Hod.

Nástupní místa odjezdu budou udána podle možnosti a bydlišt
ú astník  v tších skupin !

Doprava: Autobusová doprava Petr Glembek,

 Kun ice p. O. 474, 73913

P ihlášky: V p ípad  zájmu volejte tel. 605 575777
nebo (meilujte) e-meil: p.glembek@seznam.

cz , p ihlášky m žete posílat meilem, nebu-
dete mít p ihlášku nebo budete chtít zaslat 

leták,napište nám a my Vám info leták a p i-

hlášku zašleme zp t na Váš udaný meil.
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1. kv tna 2013
Okrašlovací spolek Rozhledna se sídlem v eladné,

se svými kolektivními leny, obcemi eladná,

Kun ice pod Ond ejníkem a Pstruží,

zve všechny ob any z okolí Ond ejníku

a p íznivce na v po adí již

V  roce 2011 jsme na tomto nevyšším vrcholu Ond ejníku 
umístili základní kámen budoucí rozhledny. Od té doby

probíhají legislativní jednání, jejichž výsledkem by m lo být 
povolení ke stavb  rozhledny v takové podob , pro kterou se

vyslovili ob ané v anket  uspo ádané v témže roce.

Uvítáme dobrovolníky, 
kte í jsou ochotni pomoci 

se zajišt ním služeb 
na Skalce b hem st ede ního dopoledne

Sraz na Skalce 

je dne 1. kv tna 2013

okolo 12.00 hod.

Trasy nejsou p edem ur eny, cestu si volí každý podle svých 
možností. Drobné ob erstvení, v etn  opékání špeká k , je
zajišt no na vrcholu. Zveme srde n  všechny májové poutníky,
ob any obcí pod Ond ejníkem, školní mládež i mládež dosp lejší,
rodi e d tí, pedagogy, sportovce, hasi e, leny Klubu eských 
turist , klienty a zam stnance Beskydského rehabilita ního 
centra a každého, kdo má rád p írodu a Beskydy.

P ij te strávit první májový den
pohledem na krásné p írodní scenérie,

které nás obklopují. A také p átelskými debatami
po cest  tam i zp t a na vrcholu.

V letošní plesové sezón  se nenechaly za-
hanbit ani d ti na svém maškarním bále. 
P ipravili  jej pro n  rodi e sdružení v ro-
di ovském sdružení. Letos byly všechny
masky tak nápadité, že porota m la co d -
lat, aby vybrala 10 masek (nebo dvojic ma-
sek), pro které pak hlasovali p ímo diváci,
aby vybrali t ch 5 vít zných, které vyhrá-

ly krásný dort. Ale než k tomu došlo, tak 
bylo pot eba p ekonat devatero hor a ek 
(rozum j p ekážkovou dráhu), aby se kaž-
dý dostal do Pohádkové zem , kde se konal 
karneval s kouzelným koloto em.  D ti 

byly letos absolutn  bezprost ední, veselé
a hlavn  odvážné.  A co nás pot šilo, bylo
množství doma vyrobených masek a také
rodi e, kte í neváhali p ijít rovn ž v mas-
kách a hlavn  se spontánn  spolu s d tmi
zapojit do všech sout ží. Nejv tší adrena-
lin byl p i praskání balónk  a tunel p i ma-
šince byl rovn ž rekordní. Nakonec se p i

tradi ní la ce hromadn  tan il Gangnam
style (pokud nevíte, co to je, podívejte se
na internet, abyste m li p edstavu, jak to
v t locvi n  asi vypadalo, ale d ti to v d -
ly úpln  všechny a hlavn  to um ly parád-

n  tan it). Za rok už možná po Gangnam 
stylu sice nikdo ani nevzdechne, ale my se 
za rok ur it  zase sejdeme a pro d ti kar-

neval p ipravíme. Fotogra  e, jejichž au-
torem je pan Jakub T eštík, naleznete na 
webu školy (((www.zskuncice.cz) i na webuz
obce ((((www.kuncicepo.cz). Dokládají, jakázz
atmosféra na karnevalu panovala. Jakáko-

liv další slova jsou zbyte ná. T šíme se za 
rok, ale do té doby ješt  bude letos d tský 
den a drakiáda.

Za SRPDŠ Michaela Šebelová;
foto: Jakub T eštík

Pohádkový koloto  aneb velká karnevalová jízda

Nabídka služeb s fekálním vozem
– žumpy, septiky, isti kypy, p y, y

Odvoz na OV Kun ice p. O.

Petr Nikel, tel. 604 693 404

Dovoz užitkové vody, napou-
št ní isti ek, jímek vodou.
Mul ování zahrad, p íkop  
i drobných náletových d e-
vin traktorem s mul ova em 
o záb ru 1,8m a 3m.
Možnost zap j ení štípa e 
na d evo.

   INZERCE
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Každým rokem se snažíme vzbudit zájem d tí o poezii nejen tením
poezie v ítankách, ale i vyhlášením sout že o nejlepší recitátory, kte í

vyjdou z t ídních kol a sout ží pak v kole školním. Letos školní kolo
prob hlo ve tvrtek 21. b ezna a zú astnili se ho žáci z 1. - 5. a 9. t ídy.
D ti projevily o recitaci opravdu velký zájem a práce poroty v siln
obsazených kategoriích nebyla v bec jednoduchá. Kdo byli ti nejlepší?
1. kategorie – žáci 1. t ídy: 1. místo Petr Vykrut; 2. místo Michal
Grohman; 3. místo Kristýna Zábojová  

2. kategorie – žáci 2. a 3. t ídy: 1. místo Monika Šigutová; 2. místo: 
Matyáš Kadúch ; 3. místo: Monika Maroszová  
3. kategorie – žáci 4. a 5. t ídy: 1. místo Sára Kadlecová; 2. místo 
Barbora Menšíková;  
3. místo: Veronika Führerová  

Z 9. t ídy se sout že zú astnila a d tem zarecitovala vtipný úryvek 
z prózy Ludvíka Aškenazyho Markéta Vyroubalová. Eva Sladká

Recita ní sout ž

P vecká sout ž
12. b ezna 2013 prob hlo v Galerii 

Karla Svolinského školní kolo p vecké 
sout že, nazvané Loutni ka. Sout ž má 

již svoji tradici a žáci se na ni každý rok 
pe liv  p ipravují. Zajímalo nás také, 
jaký mají d ti k hudb  a ke zp vu vztah. 

Shodli jsme se na tom, že všichni hudbu 
i zp v rádi posloucháme. Pozitivní bylo 
zjišt ní, že u nás máme i d ti, které žijí 
v rodinách, kde spole n  si zazpívat je  
úplnou samoz ejmostí. Tyto d ti si pak 
v p vecké sout ži vedou nejlépe. Letos 

se školního kola zú astnilo 25 zp vák  
a jejich umíst ní bylo následující: 
1. kategorie – žáci 1. t ídy: 1. místo 
Kristýna Zábojová; 2. místo Andrea 

Blažková; 3. místo Petr Vykrut

2. kategorie – žáci 2. a 3. t ídy: 1. místo 
Stela Baranová, Jáchym Šebela; 2. místo 
Jan Cochlar; 3. místo neud leno
3. kategorie – žáci 4. a 5. t ídy: 1. místo 
Sabina Stemp nová; 2. místo Lada 

Struziaková; 3. místo Martin Adamec
Všechny d ti z prvních míst jely 13. 3. 
do Frýdlantu nad Ostravicí, kde mohly 
zm it své p vecké dovednosti s žáky 
ostatních škol. Také v okrskovém kole 
se naši zp váci neztratili. Porota ud lila 

1. místo Stele Baranové a 2. místo Jáchy-
mu Šebelovi. Všem d tem blahop ejeme 
a zárove  d kujeme za reprezentaci naší 
školy.  Markéta Jurková

Sout ž v anglickém jazyce
Dne 14. 2. 2013 se na Základní škole Ji ího z Pod brad ve 
Frýdku-Místku konala konverza ní sout ž v anglickém 
jazyce. V kategorii starších žák  reprezentovala naši školu 
žákyn  8. t ídy Danielle Gistingerová., která obsadila hezké 

10. místo. Hanka Hekerová, u itelka anglického jazyka 

Turnaj ve vybíjené
Ve tvrtek 7. b ezna se výb r žák  3. až 5. t ídy zú astnil 

okrskového kola ve vybíjené smíšených družstev ve 
Frýdlantu n. O. Žáci sehráli ve skupin  „B“p kná utkání 
s žáky z Pržna , ze školy Komenského a TGM ve Frýdlantu 
n O.. Hráli se zapálením, byli mrštní, pohybliví, dob e 
spolupracovali v poli, ale neda ilo se jim p íliš vybíjet 

protihrá e. P estože se celkov  neumístili na hodnoceném 
míst , odjížd li ze sout že spokojení a plní sportovních 
zážitk .   Eva Sladká
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KARLA SVOLINSKÉHO
V pátek 8. b ezna se uskute nil pro žáky 6. a 9. ro níku program
„Party se Zdravou p tkou“. Jednalo se o dvouhodinovku va ení,
p esn ji p ípravy studeného pohošt ní, které žáci nakonec ochutnali.

Žáci pracovali v p ti skupinách, z erstvých surovin p ipravili zdravé
ob erstvení o p ti chodech. D ti se dozv d ly užite né informace
o kombinaci zdravých potravin a chutí. Také mladší školáci se zapojili.
Škola Zdravé P tky je ur ena práv  d tem 1. stupn  základních škol.
Díky paní u itelce Zemánkové se tento projekt dostal i do naší školy.
Na prvním stupni se tohoto projektu zú astnili žáci 4. a 5. ro níku.

Program seznámil žáky s p ti základními zásadami zdravého 

stravování – správným složením jídelní ku, ovocem a zeleninou, 
pitným režimem, zásadami hygieny a bezpe nosti potravin. Záv rem 

si žáci p ipravili zdravou sva inku z ovoce a zeleniny. Na každé 
téma m la lektorka Zdenka íhalová p ipraven sout žní úkol, který 
plnili žáci rozd lení do skupinek a pro sv j tým sbírali „p tky“. Na 
záv r si odnesli vysv d ení a dáre ky Zdravé P tky. Výuka probíhala 

v prostorách školy. Tento program byl poskytnut zdarma nada ním 
fondem Albert.            Pavla Myná ová

Zdravá p tka ve škole

14. 3. k nám zavítali herci a loutky Divadélka pro školy z Hradce
Králové. D ti je mají rády, protože s nimi zažijí vždy hodn  veselí
a, aniž by si to uv domovaly, také hodn  pou ení. Pro mladší žáky
um lci p edvedli Africkou pohádku, ve které p edstavili osobu

a práci známého cestovatele Emila Holuba. D ti zažily dobrodružství
s africkými zví aty a uv domily si také pot ebu chránit n které
ohrožené druhy. Vše bylo provázeno písni kami a humorem.
Pro žáky 5. – 9. t ídy herci p ipravili jiný program. D mysln

vybranými úryvky z her 
J. Voskovce a J. Wericha jim p iblížili tyto dv  velké tv r í i um lecké
osobnosti Osvobozeného divadla. Hostující um lci své herecké výkony
pr b žn  dopl ovali zp vem písní nap íklad z her Kat a blázen, Rub

a líc, Osel a stín a dalších, které si sami doprovázeli hrou na kytaru.
Také toto divadelní p edstavení velmi zaujalo. Hry Voskovce a Wericha
spolu s písn mi J. Ježka mají co íci i dnešnímu publiku, sou asné
mladé generaci.      Markéta Jurková

Divadélko pro školy

5. ro ník Folkování pod Ond ejníkem
V sobotu, dne 27. 4. 2013 od 16.00 hod., se v Kun icích pod Ond ejníkem, v areálu rekrea ního st ediska Horizont,

uskute ní již 5. ro ník sout žního folkového hudebního festivalu Folkování pod Ond ejníkem.

V letošním ro níku vystoupí mimo jiné i následující hudební skupiny: Dominika – Ostrava; René Sou ek - Frýdek – Místek; Fukanec - Nové 

M sto nad Metují Naopak - Dob íš, eská Lípa; H - Quartet – T ebí  a další... Jako p edkapela, vystoupí nesout žn  domácí hudební skupina
Galerie. Jako hlavní host, bude mít své vystoupení Pavlína Jíšová a Adélka z eských Bud jovic, spole n  s Petrou „Šany“ Šanclovou z Brna.

Vstupné dobrovolné - slosovatelné. Srde n  zvou po adatelé, lenové hudební skupiny Galerie, s  nan ní podporou obce Kun ice pod On-
d ejníkem a sponzor .

 Fotogra  e: archiv ZŠ Karla Svolinského
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