
ro ník XXIII. íslo 6/2013 Zdarma

Naše obec žije bohatým kulturním, spole enským i sportovním životem. Po átkem kv tna jsme si p ipomn li 68. výro í 
osvobození obce z hr z 2. sv tové války. Poslední dubnový den pat il spole nému setkání našich senior  (vpravo naho e). 
Na XIV. ro níku festivalu  „Setkání cimbálových muzik Valašského království“ m ly Kun ice pod Ond ejníkem dva zástupce 

– cimbálovou muziku Ond ejní ek a d ti z mate ské školy ze souboru Dol ánek (foto Petr Šebela). A na konci dubna jsme p ivítali i bál ik O d j í k d ti t ké šk l b D l á k (f t P t Š b l ) A k i d b j i ít li
ú astníky 5. ro níku „Folkování pod Ond ejníkem“ (dolní foto vpravo Jakub T eštík). A 3. kv tna se konal 7. ro ník Kun ického 
oválu. Ostatní snímky Zden k Šruba .



Zastupitelstvo obce: Vzalo na v domí  
informace o jednáních rady obce
informaci o záv re ném ú tu Zájmového sdružení 
Frýdlantsko – Beskydy za rok 2012, v etn  p íloh
zprávu o innosti  nan ního a kontrolního výboru

Schválilo
celoro ní hospoda ení Obce Kun ice pod Ond ejníkem 
a záv re ný ú et obce za rok 2012 v etn  zprávy kont-
rolní skupiny krajského ú adu o výsledku p ezkoumá-
ní hospoda ení obce za rok 2012 bez výhrad
ú etní záv rku Obce Kun ice pod Ond ejníkem za rok 
2012
dodatek . 1 Sm rnice k používání sociálního fondu
prodej budovy . p. 627 a pozemk : parcela . 356 
zastav ná plocha a nádvo í o vým e 318 m2mm ; parc. . 
3584 ost. plocha, jiná plocha o vým e 63 m2mm ; parc. 
. 1899/3 zahrada o vým e 853 m2mm ; parc. . 1899/5 

ost. plocha/zele  o vým e 3 129 m2mm za cenu 5 000 
000 K  paní ZB, eladná. V p ípad , že obec bude 
povinna platit zprost edkovateli odm nu, bude kupní 
cena o tuto odm nu navýšena.

Zrušilo
usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Kun ice pod Ond ejnikem ze dne 12. listopadu 2010 – 
bod 6) – ú innost od 1. 8. 2013 (stanovení zastupitel ,
kte í budou pro své funkce uvoln ni)

Stanovilo
funkce, pro které budou lenové zastupitelstva uvol-
n ni: starosta obce

Jediným uvoln ným lenem zastupitelstva obce bude
s ú inností od 1. 8. 2013 starosta obce pan Tomáš Hrubiš.
Místostarostou obce z stává pan Lumír Poledník, ale
nebude pro výkon své funkce uvoln n, tudíž ji bude od 
1. 8. 2013 vykonávat p i zam stnání.

m sí ní odm nu místostarostovi v neuvoln né funk-
ci ve výši 9 542 K , ú innost od 1. 8. 2013 (podle
na ízení vlády . 37/2003 Sb.)

Pov ilo 
radu obce projednáním a schválením kupní smlouvy
na nemovitosti speci  kované v bod  11a (budova bý-
valé lékárny).
 nan ní a kontrolní výbor kontrolou hospoda ení spo-

le nosti Kun ická s.r.o. za roky 2011 a 2012 v termínu
do 31. 8. 2013. (P ipravila Michaela Šebelová)
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XV. zasedání Zastupitelstva obce Kun ice pod Ond ejníkem 
konané dne 30. 5. 2013

P ipravované projekty
Revitalizace MŠ „Dolní“ – p íslib dotace prost ednictvím MAS Pobeskydí
(Státní zem d lský interven ní fond ve výši 740 700 K .)
RO projednala zadávací podmínky VZ Revitalizace budovy MŠ „Dolní“
v Kun icích p. O. a venkovní úpravy školkového areálu. RO schválila výzvu
k podání nabídky pro ú ely zadání ve ejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce a dodávky s názvem Revitalizace budovy MŠ „Dolní“ v Kun icích pod 
Ond ejníkem a venkovní úpravy školkového areálu.

ást 01 – Vým na oken v celém objektu a vstupních dve í
ást 02 – Zateplení stropní konstrukce na p d
ást 03 – Oprava oplocení v délce 100m
ást 04 – Venkovní hrací prvky
ást 05 – Parkové úpravy – nákup rostlin a materiálu

Technický dozor + koordinátor BOZP  pro tento projekt.
Výstavba vodovodu na Žuchov  – schválená dotace Moravskoslezského kra-
je ve výši 592 500 K . RO schválila Smlouvu o dílo mezi Obcí Kun ice pod 
Ond ejníkem a panem Ji ím Hallou, Kun ice pod Ond ejníkem. P edm tem
smlouvy je stavební dílo „Prodloužení vodovodního ádu Žuchov – Rozdílné“.
Výstavba kanalizace v horní ásti obce – požadovaná dotace ve výši 32 279 126
K . Dne 06. 05. 2013 zve ejnil Státní fond životního prost edí R o  ciální se-
znam schválených žádostí z XXXIX. výzvy zam ené na prioritní osu 1 v rámci
Opera ního programu Životní prost edí, oblast podpory 1.1. Snížení zne išt ní
vod. V seznamu schválených žádostí je i naše žádost o dotaci na výstavu kana-
lizace ve východní (horní) ásti obce. O dalších krocích Vás budeme pr b žn
informovat v dalších vydáních obecních novin.

Zateplení budovy obecního ú adu
Žádost o dotaci na projekt „Energetické úspory objektu obecního ú adu
v Kun icích pod Ond ejníkem“ ve výši 3 053 481 K  byla akceptována. V p í-
pad  p id lení dotace bude projekt  (vým na oken a zateplení budovy obecního
ú adu) realizován do konce roku 2013. Celkové náklady akce jsou cca 5,7 mil.
K . Do dotace totiž není možné zapo ítat komer ní prostory, které se pronajíma-
jí (nap . ordinace léka , atd.). 

Komunikace
RO schválila Dohodu o neprovád ní stavebních zásah  po provedení souvislé
úpravy povrchu silnice . II/483 (jedná se o úsek mezi Žuchovem a železni ním
p ejezdem) mezi Obcí Kun ice pod Ond ejníkem a Moravskoslezským krajem.
Vzhledem k plánované výstavb  kanalizace jednáme o tom, aby byla cesta opra-
vena až po provedení výkopu hlavní kanaliza ní stoky.
RO schválila VZ 8/2013 – „Opravy výtluk  v místních komunikacích Kun ice
pod Ond ejníkem“.

Problematika zpracování odpadu v obci
RO schválila

smlouvu mezi Obcí Kun ice pod Ond ejníkem a  rmou EKO-KOM, a.s., 
Praha. Jde jen o aktualizaci existujícího smluvního vztahu s obcí - zap j ení 
nádob na zp tný odb r separovaného odpadu (papír, sklo, plasty ...).
smlouvu o umíst ní a provozování kontejner  na sb r od v , obuvi a textilu 
mezi Obcí Kun ice pod Ond ejníkem a  rmou REVENGE, a.s., Praha. Tyto 
kontejnery ješt  nejsou zprovozn ny, budeme vás informovat, jakmile bude 
možné je využívat prost ednictvím webu obce a obecních novin.
smlouvu o zajišt ní zp tného odb ru elektroza ízení mezi Obcí Kun ice pod 
Ond ejníkem a  rmou ELEKTROWIN,a.s., Praha Jedná se o aktualizaci 
smlouvy na zp tný odb r malých  el. za ízení (stávající ervené kontejnery).  
Obec se zapojila také do motiva ního programu pro obce, díky kterému byly 
získány dva plechové sklady na v tší spot ebi e – ledni ky, pra ky atd. O je-
jich zprovozn ní budete v as informováni.

Dále vás m žeme informovat, že žádost o dotaci na kompostéry byla akceptová-
na. Žádáme o 2 196 150 K , za což by bylo možno po ídit zhruba 550 komposté-
r  pro domy s trvalým bydlením. Také probíhá vyhodnocení ve ejné zakázky na 
svoz komunálního odpadu v obci. N kte í uchaze i byli pro formální nedostatky 
z výb rového ízení vy azeni a podali proti tomuto námitku. Celá záležitost tak 
ješt  nebyla uzav ena a smlouvy s novým poskytovatelem této služby nebyly 
podepsány. 

Lékárna na obecním ú ad
Starosta obce seznámil RO s problematikou úhrady z statkové ceny technického 
zhodnocení – lékárna na OÚ, dle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 
26. 2. 2008. RO schvaluje na základ  doporu ení da ového poradce a právního 
stanoviska vyplacení z statkové ceny technického zhodnocení pronajatého ma-
jetku paní AB, Frýdek – Místek ve výši 98 279 K .
RO zárove  schválila pronájem ásti budovy . p. 569 (budova OU – lékárna, 
výdejna lék )  rm  MoraviaPharm s.r.o. se sídlem ve Frýdlantu nad Ostarvicí. 
V íme, že provoz lékárny bude na podzim obnoven.

RO dále projednala a schválila:
smlouvu o výp j ce radiostanic s p íslušenstvím mezi Obcí Kun ice pod 
Ond ejníkem a Hasi ským záchranným sborem Moravskoslezského kraje.
jednu žádost o p id lení bytu v Dom  pro seniory, .p. 311.
žádost o povolení pr jezdu závodník  cyklomaratonu Beskyd Tour 2013 ko-
naného dne 13. 7. 2013.
p ijetí 2 pracovník  na ve ejn  prosp šné práce (v návaznosti na dotaci Ú adu 
práce). Za radu obce p ipravila Michaela Šebelová,

kompletní zápisy z jednání rady obce na www.kuncicepo.cz

O EM JEDNALA RADA OBCE
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Zita Kovalská ................................................................... 96 let
Jarmila Blažková ............................................................. 91 let
Libuše Tobolíková ........................................................... 89 let
Marie Šruba ová ............................................................. 88 let
Eugen Pustka .................................................................. 87 let
Irma Janá ová ................................................................. 87 let
Zde ka Ká ová ............................................................... 84 let
Ludmila Valášková ......................................................... 82 let
Kv toslava Máchová ...................................................... 81 let
Zde ka Kociánová .......................................................... 80 let
R žena Kokešová ............................................................ 80 let
Bohumír Strnadel ............................................................ 75 let
Mária Kadlecová ............................................................. 75 let
Alexej Bittner ................................................................... r 70 let
Eva Konvi ková ............................................................... 70 let
Drahomíra Pustková ........................................................ 60 let
Eva Parmová .................................................................... 60 let
Zde ka Nováková ............................................................ 60 let

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

Jubilanti erven 2013

Rozlou ení
V m síci kv tnu jsme se naposledy rozlou ili

s paní Zde kou Lan ovou
a s panem Zde kem Svítilem.

V. ro ník festivalu Folkování pod Ond ejníkem vyhrál frýdec-
ko-místecký písni ká  René Sou ek, který v t chto dnech vydá-
vá své první CD „Fajne - Mjesto“. Na snímku také hlavní host 
festivalu Pavlína Jíšová s dcerou Adélou Jonášovou

KÁCENÍ MÁJE POD STOLOVOU
 I p es nep íze  po así, sešli se skalní p íznivci této naší lidové
zvyklosti a povzbuzovali pod taktovkou „starosty, policajta
a ú edníka“. Vybrali dívku a muže z davu, kte í vyfasovali
pilku a museli máji p e ezat. To už byli všichni nachystaní,
protože kdo po spadnutí první získá vlaje ku, dostává láhev. Po
dosp lých p išli na adu d ti a po vzoru starších zbytek stromku
úpln  o esaly. P ed pokácením ješt  „starosta“ vyjmenuje
všechny místní štamgasty a ptá se publika, jestli dob e májku
hlídali, a pokud se n co zajímavého v tom m síci p ihodilo,
p idá i n jakou tu pikantnost. Na kácení pod Stolovou má každý
rok své místo grilovaní makrel a va ení guláše. Dále je tu vždy
kolo št stí, na které se zase mohou t šit d ti. A už tradi n  hraje
k tanci i poslechu kapela KARAVANA.

Foto a text: Zuzana Polášková

Pozvání na vycházku pro seniory
Pojedeme „p l devátým“ autobusem na Frenštát, vystoupíme 
na Žuchov  a vydáme se k nedaleké studánce na Tížové. Od 
ní se pak vrátíme zp t k restauraci Žuchov (i s možnou malou 
p estávkou na ob erstvení) a budeme pokra ovat na Rozdílné. 
Odbo ením vlevo projdeme lesem až k chatám nad viaduktem 
dále k benzince a na autobusovou zastávku bu  k penzionu 
Ond ejník nebo na Hu a ství. Vycházku plánujeme na úterý 
18. ervna 2013. Za SPOZ Zde ka K enková

Jak vyjdeme o prázdninách
Prázdninové úpravy pro vydávání Obecních novin provádí-
me p edevším proto, abychom eliminovali vliv letních dovo-
lených v tiskárn  a nutno je také zapo ítat dovolenou našich 
tená . Proto se snažíme najít optimální prázdninový mo-

del. íslo 6 Obecních novin vychází nyní po átkem ervna 
v rozší eném rozsahu 16 stran.  íslo 7 - 8 Obecních novin 
vyjde až ve  t etím týdnu ervence jako dvoj íslo také v roz-
ší eném rozsahu 16 stran (uzáv rka posunuta až na 8. 7). 
V srpnu Obecní noviny nevyjdou.  íslo 9. vyjde v prvním 
týdnu m síce zá í. Uzáv rky všech vydání (vyjma m síce 
ervence) jsou vždy 25. p edcházejícího m síce. ®

V ík f i l F lk á í d O d j ík h ál f ýd
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Protože na tuto sout ž je mož-
né se hlásit dop edu, v d li
jsme, že p ijede kolem 50 druž-
stev. A to se také potvrdilo, na
start se postavilo 11 ženských
a 37 mužských tým , všichni
na velice vysoké úrovni. A to
zvlášt  v kategorii muž , kdy
se do asu 14,260 do 14,673 ve-
šlo 7 tým , od 15,067 do 15,913
dokonce 9 tým . Naše no ní
sout ž je pro všechny družstva
vlastn  prvním ostrým startem
p ed celou sezónou, a tak zvláš-
t  letos, kdy ješt  p ed m sícem
ležel sníh, a družstva nemohla
trénovat, jsou vyhlídky na vy-
nikající asy velice dobré.
My jsme postavili dv  družstva
- juniory a ženy. První jmeno-
vaní jsou za azeni v kategorii
muž , b hají v n m dorostenci

a starší žáci, v této sout ži posí-
leni o jednoho více dosp lého.
Požární útok se jim povedl, do-
sáhli asu 17,887 s, za což jim
pat í 21. místo. Ženy zabojo-

valy také velice dob e, s asem
20,194 s získaly 5. místo.
Celou naši no ní sout ž
vyhrál v kategorii muž
Prchalov B s asem 14,260
s, a to již po tvrté, 2. místo

obsadil Pet valdík – 14, 482s
a 3. Prchalov A – 14,518 s.
V kategorii žen zvít zily
Bartovic s asem 16,957 s,
2. místo obsadily Oprechtice

– 18,232s  a 3. Metylovice – 
19,703 s.
Jsme velice rádi, že se na zá-
vodníky p išlo podívat a pod-
po it je i spousta našich kun-
ických ob an . Pro n  jsme

p ipravili ob erstvení, na jaké 
jsou zvyklí - a to vynikající 
grilovanou kýtu, klobásky 
a n kolik druh  bramborák , 
bez kterých se žádná naše 
akce neobejde. Samoz ejm  
v dalších stáncích jsme pro-
dávali pivo, kofolu, n co os-
t ejšího pro zah átí a další 
dobroty.  Tato akce je organi-
za n  a  nan n  velice náro -
ná a neobejde se bez pomoci 
dobrých lidí, našich sponzor . 
Jejich seznam uvádíme samo-
statn .  Za všechnu pomoc 
moc d kujeme. Podrobné in-
formace o asech a dalším 
d ní v našem SDH najdete na  
http://sdhkuncicepo.mypage.p p yp g
cz/.// V ra Kahánková

za výbor SDH
Kun ice pod Ond ejníkem

7. ro ník sout že O KUN ICKÝ POHÁR
V pátek 10. kv tna se konal 7. ro ník no ní sout že „O kun ický pohár“. Sout ž se p ipravovala dlouho dop edu, 

v pátek však vypuklo to pravé organiza ní šílenství. Od samotného rána na 25 dobrovolných hasi  chystalo tra , stánky 
s ob erstvením a všechno zázemí, které je p i po ádání takovéto sout že nutné. Vzhledem k p edem o ekávanému po así bylo 

velice dobré, že jsme p ipravili navíc i stany pro diváky i sout žící u trat , takže avízovaný déš  nikoho nep ekvapil.

V sobotu 25. kv tna prob hlo
v Nošovicích záv re né kolo
hry Plamen, která se prolí-
nala celým školním rokem.
Na podzim sout žící zvládli
Závod požárnické všestran-
nosti, p i kterém se krom
orienta ního b hu plní i další
úkoly ze šesti rozdílných ob-
lastí. V zim  si pom ovali
síly v uzlové a hadicové šta-

fet  a nyní dovršili své úsilí
zvládnutím t ech nejt žších
disciplín, a to štafety požár-
ních dvojic, požárního útoku
CTIF a požárního útoku s vo-
dou. Na všech t chto sout -
žích je nejt žší skute nost, že
se jedná vždy o práci celého
kolektivu a malá chyba m že
srazit celou skupinu n kdy
i nenávratn  dol . Sou tem

výsledk  všech t chto disci-
plín je ur eno kone né po adí
celé sout že v daném roce.
Mladší žáci byli pr b žn  na
medailové pozici, ale n kolika
chybami se bohužel o medaile
p ipravili a získali 4. místo.
Starší žáci šli za svým cílem,
na všech sout žích pracovali
na 100 procent, na sv j výkon
se perfektn  soust edili a tak 
se jim poda ilo své pr b žné
umíst ní udržet a celou tuto
okresní sout ž vyhráli. Za ten-
to výkon jim náleží možnost 

ú asti na krajském kole, které 
se bude konat v polovin  erv-
na v eském T šín .  O tento 
nádherný výsledek se p i ini-
li: Bar a P e ková, Lucka 
Šilbachová, Ondra Cochlar, 
Verunka Fuhrerová, Niko-
la Klimšová, Anita Nytro-
vá, Nikola Hu íková, Len-
ka Poledníková, Jana Mi-
kulková, Kuba Svítil a Ma-
ruška Štefková. Všem d kuji 
za vzornou reprezentaci.

V ra Kahánková,
vedoucí

Kun i tí mladí hasi i vít zi okresního kola

valy také velice dob e s asem 18 232s a 3 Metylovice
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Z INNOSTI ODBORU ASPV

O aktivitách odboru ASPV píšeme podrobn  na další stran  (uvedeny jsou i tabulky). První t i snímky shora jsou z akce „Veli-O kti itá h db ASPV íš d b d lší t ( d j i t b lk ) P í t i í k h j k V li
kono ní vají ko“(fotogra  e p. Pytlová a p. Melicharová), tvrtý snímek je z Medv dí stezky (foto Karolína Vyroubalová), další 
t i snímky jsou z „Kun ického oválu 2013“ (fota Zden k Šruba ) a na posledním snímku jsou ú astníci a vít zové atletiky (foto 
Kristýna Vyroubalová).
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Velikono ní vají ko
Ve st edu 27. b ezna prob hla ukázka cvi ení a sout že pro

d ti o velikono ní vají ko. Cvi ení se zú astnili jak d ti s rodi i tak 
žáci a ža ky odboru ASPV. Cvi it za ali školáci, po nich nastoupili ti
nejmenší s rodi i a nakonec byly pro všechny d ti p ichystány r zné
sout že. Celou akci sledovali i diváci, kte í cvi ence odm nili potles-
kem. V bistru bylo p ipraveno malé ob erstvení, o které se postarali
lenové výboru ASPV.

Kun ický ovál
3. kv tna 2013 uspo ádali TJ Sokol Kun ice p. O. ve spolu-

práci se ZŠ a MŠ K. Svolinského Kun ice p. O. 7. ro ník Kun ického
oválu (štafetový b h dvojic), konaného u p íležitosti 68. výro í osvo-
bození naší obce od fašist  a jako vzpomínku padlých spoluob an
ve 2. sv tové válce. Tak jako v minulém roce jsme se sešli v areálu
t lovýchovné jednoty a i po así bylo podobné, ale byli jsme na to
p ipraveni. Firma JUREK S+R nám zap j ila a postavila stan, který
byl umíst n poblíž startu, kde se mohli závodníci i asom i i p ed 
dešt m schovat. Chvíli pršelo více, chvíli mén , ale než se za alo
startovat tak pršet tém  p estalo. Jako první se na startovní á e
se adily malé d ti se svým doprovodem. Za povzbuzování divák
dob hli všichni do cíle a poté si mohli zakoupit malé ob erstvení
v bistru. Na adu p išla školní mládež, ale to už byla tra  o n co
delší. Po dob hnutí posledních závodník  se spo ítaly výsledky
a bylo slavnostní vyhlášení. Všichni závodníci obdrželi ú astnický
list a d ti dostaly i malou sladkost. Celou tuto akci nafotil PaedDr.
Zden k Šruba .  D kujeme všem, kte í p išli závodit a i t m, kte í
povzbuzovali.

Malé d ti + dosp lý

start. íslo Jméno a p íjmení as umíst ní

47 Monika Zbo ilová 0:28:00 1
Petra Macurová

50 Pavel Macura 0:28:75 2
Petr Macura

49 Dominik Leopold Macura 0:29:75 3
Lucie Ma áková

42 Patrie Ema Kadúchová 0:35:13 4
Denisa Kadúchová

45 Vanesa Píšová 0:41:33 5
Martin Píša

46 Tereza ajánková 0:45:93 6
Aleš Nycz

48 Viktorie Mazochová 0:52:43 7
Markéta U inovská

44 Marie Melicharová 1:12:00 8
Adéla Melicharová

43 Natálie Macurová 1:15:00 9
Marcela Macurová

Školní mládež + starší 15 let
s t a r t . 
ísloíslo Jméno a p íjmení as celk. as umíst ní

16 Jan David 0:52:40 1:49:09 1
Roman David 0:56:69

10 Ond ej Cochlar 0:58:21 1:49:88 2
Pavel Pichl 0:51:67

9 Eliška Majerková 0:59:62 1:56:00 3
Martin Krkoška 0:56:38

15 Lucie Šilbachová 1:08:67 1:59:54 4
Emil Hu ík 0:50:87

11 Adam zbo il 1:18:08 2:12:18 5
Richard Macura 0:54:10

8 Michal Majerek 1:07:08 2:12:47 6
Martin Vrlík 1:05:39

14 Markéta Vyroubalová 1:05:92 2:12:53 7
Petra Švr ková 1:06:61

12 Kryštof Menšík 1:09:42 2:13:22 8
Markéta Menšíková 1:03:80

7 Št pán Šebela 1:18:78 2:15:37 9
Petr Šebela 0:56:59

3 Anna Janasová 1:21:41 2:21:34 10
Julie Poláchová 0:59:93

13 Matyáš Kadúch 1:23:28 2:23:94 11
Pavol Kadúch 1:00:66

4 Tereza Urbánková 1:15:89 2:23:95 12
Šárka Urbánková 1:08:06

1 Jan Polášek 1:23:56 2:24:05 13
Daniel Polášek 1:00:49

5 Daniel Sebera 1:19:54 2:26:26 14
Martin Sebera 1:06:72

6 Jáchym Šebela 1:17:00 2:27:30 15
Michaela Šebelová 1:10:30

2 Lucie Polášková 1:26:72 2:44:51 16
Martin Polášek 1:17:79

Medv dí stezka
Ve st edu 8. kv tna odjelo 11 našich hlídek do Metylovic na

okresní sout ž medv dí stezka. Letos nám po así p álo – za alo pršet 
hned po vyhlášení výsledk  a to už nikomu nevadilo. Nejvíce byli
spokojeni Ti, kte í odjížd li dom  s medailí na krku. Z Kun ic si 1.
místa vybojovali:  Jakub Svítil s Vojt chem Mrázem, Natálie-Laura
Myná ová s Eliškou Majerkovou, Tomáš Jurek s Janem Majerem, Mi-
chael Jurek s Miroslavem Tichavským. 2. místa obsadili: Jan Knapek 
s Michalem Majerkem, Miroslava ajánková s Barborou Slívovou,
Robert Polách s Kryštofem St álkou, Anna-Marie Holušová s Lucii

ezní kovou. 3. místo osadily Julie Poláchová s Markétou Vyroubalo-
vou. Na stupn  vít z  nedosáhly Klára Mrázová s Denisou Šigutovou
a Monika Šigutová s Annou Janasovou. Všem závodník m d kujeme
za reprezentaci a p ejeme hodn  úsp ch  v krajském kole.

Atletika
 V sobotu 11. kv tna sout žilo 20 našich závodník  v kraj-
ském kole atletiky ve Stonav . Za deštivého po así se organizáto i
rozhodovali, jestli se bude dát skákat do mokrého písku, ale nakonec
se rozhodli, že d ti nejsou z cukru a n co vydrží. Krom  skoku do
dálky se sout žilo v hodu, sprintu a vytrvalostním b hu. Všichni se
snažili o nejlepší výkon, ale v dešti to není v bec jednoduché. Mezi
jednotlivými disciplínami se závodníci schovávali do šaten, a  na n
aspo  chvíli neprší, ale n kte í stáli v plášt nkách a povzbuzovali své
kamarády. Z Kun ických závodník  obsadili 1. místa: Natálie-Lau-
ra Myná ová, Julie Poláchová, Gabriela Myná ová, Michal Majerek 
a Michael Jurek, 2. místo Klára Mrázová a 3. místo Vojt ch Mráz.
Na medaile nedosáhli, ale p esto si zaslouží pochvalu tito závodní-
ci: Žaneta ajánková, Miroslava Ká ová, Monika Šigutová, Eliška
Majerková, Barbora Slívová, Miroslava ajánková, Denisa Šigutová,
Markéta Vyroubalová, Jáchym Šebela, Št pán Šebela, Leoš ezní ek,
Matyáš Kadúch a Jan Knapek. Všem výše jmenovaným pat í velký
dík za p edvedené výkony a hlavn  za to, že je neodradilo ani deštivé
po así. Za ASPV Zuzana Majerková

Z innosti odboru ASPVZ innosti odboru ASPV
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Petr Vykrut 
Zahradní služby
JOB centrum Ostrava
Ing. Vladimír Petrovský
Hotel a Kafé Silesia
Marcel Matušák 
Cestovní kancelá  BOŠ
Jakub N mec
Palírna u Jakuba
Simona Macurová
Hosp dka na Kope ku
Václav Krkoška
Penzion Krkoška
Iva Vrlíková
Restaurace Skalka
Martin Kotrík 
Restaurace na Maraláku
Zden k a Kate ina Michálkovi
Hotel Ond ejník
Pizzerie Lucciano
Petr Mikeska
Ski areál Opálená
Petr Foltýn 

Marek Zádrapa 
SOFT COTTON s.r.o
Milan Štefek 
Autodoprava
Zden k Václavík 
Autodoprava
Lud k Heinz 
Autodoprava
Zden k Mazoch
Autoservis
Libor a Tomáš Zp vákovi
Autoservis
Lubomír a Tomáš Závodní 
Instalatérství
Kamil Šnyta 
St echy
Ing. Pavel ezní ek 
Soukromý zem d lec
Leoš ezní ek 
Soukromý zem d lec 

Macurovi 
Soukromí zem d lci

Josef Konvi ka a Petr Ul ák 
Soukromí zem d lci
Alexandr Jaroš
Rostislav Hurník 
Finan ní poradenství
Jaroslav B ák 
Soukromý zem d lec
Ing. Old ich Menšík 
Soukromý zem d lec

TRACON ELECTRIC
Karel Re ek 
Poh ební služba
Miroslav Mrkva 
Zpracování nerezi
Nervy a.s.  eladná 
Zpracování nerezi

Pila Kun ice
Kun ická s.r.o.
Old ich Vašut 
Pekárna“Turk v mlýn“ Tichá
Radim Chýlek

Marcela Byrtusová 
Kv tiná ství
Radim Ková  
MRK pozemní práce
Radim Fajkus
Stola ství
Pan Hejlovský 

Stanislav Geryk 
Autoškola
Petr Nikel
ubytovací služby, služby trakto-
rem 

Jind ich Borovec 
AB autoopravna pro silni ní vo-
zidla
Obecní ú ad Kun ice pod Ond-
ejníkem

Základní škola Kun ice pod On-
d ejníkem

MUDr. Františka Chovan íková

Charitativní b h pro Jovannu
  Renata Chrom áková

áádkkoová innzeercce
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 do plavek! www.hubnete.cz/chm, 702 029 242
* * * * * * * * * * *

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

V sobotu 15. ervna 2013 se 
v eladné uskute ní charitativ-
ní b h i pochod, jehož výt žek 
bude odeslán na pomoc ty le-
té hol i ce ze srbského m sta 
Niš. Ta již rok leží upoutána na 
l žko v rodin  žijící ve velice 
špatných životních podmín-
kách. Malá Jovanna pot ebuje 
p edevším p enosný kyslíko-
vý resuscitátor k um lé plicní 
ventilaci, aby s ní matka mohla 
hýbat a vynášet ji ven. Pokud 
tedy chcete podpo it konkrétní 
dobrou v c, p ij te si zab hat i 
se projít a ud láte tak i n co pro 
své zdraví!
Za átek akce s registrací ú ast-
ník  se bude konat 15. 6. 2013 
od 9 hodin do 10.30 hodin na 
parkovišti u t locvi ny, kde 
po dohod  s Obecním ú adem 

eladná bude pro startující vy-
hrazen celý prostor za t locvi -
nou k parkování aut. Startovné 
bude dobrovolné a celá jeho 
výše spolu s návšt vní knihou 
bude odeslána srbské rodin  na 
po ízení dýchací bomby pro Jo-
vannu.    
Ú astníci se mohou p ihlásit do 
jedné ze dvou tras:

1. Hlavní samostatná  b žecká 
trasa, délka 10,9 km
2. Rodinná pochodová trasa, 
délka 6,4 km

Start i cíl bude p ipraven v re-
gistra ním míst . Tra  bude 
zna ena fábory a po cest  bu-
dou rozmíst ny hlídky. D ti do 
15 let se mohou zú astnit pou-
ze v doprovodu dosp lé osoby. 
V cíli bude pro d ti p ipravena 
sladká odm na a pro všechny 
sportovce aj a voda zdarma.
Charitativní b h nebude závod-
ním b hem i pochodem, as se 
bude m it každému b žci nebo 
rodinné skupin  pro zapsání do 
návšt vní knihy. 

Celá akce prob hne pod zášti-
tou Sboru Církve bratrské ve 
Frýdlant  nad Ostravicí, je-
jíž pastor Lubomír Hlava ka 
ekl: „Je to p kná pomoc t ž-

ce postiženému dít ti v Srbsku 
a navíc umožní ú astník m 
nejen z eladné a okolí prožít 
zajímavé spole né chvíle s ro-
dinami a p áteli.“
B h i pochod pro Jovannu se 
uskute ní za každého po así. 

Více info na: www.cb.cz/fry-
dlant/. . ú. 86-5768760237/0100  
v. s. pro tuto konkrétní pomoc 

7777. Srde n  tak zveme všech-
ny lidi dobré v le, p átele, ka-
marády a sportovce!

POD KOVÁNÍ T M, KTE Í PODPO ILI
7. ro ník hasi ské sout že 
O KUN ICKÝ POHÁR

Ve ejnost si velice dob e uv domuje, jak d ležitá je ochrana našeho spole ného i soukromého majetku. V tomto sm ru mají hasi i nesporn
zna nou a odpov dnou úlohu. Sympatické na jejich innosti je to, že se ve volném ase p ipravují tak, aby jejich budoucí zásahy byly v asné 
a profesionální. K tomu slouží i nejr zn jší hasi ská klání. Tradi ní již Kun ický pohár pat í v oblasti již mezi vyhledávané sout že. Ta by 
se bez podpory sponzor  neobešla. Rádi zve ej ujeme jejich seznam, jako výraz pod kování a uznání. 



Koncem dubna jsme pro Vás p ipravili další 
tv r í dílnu. Postupn  p icházely maminky 
s d tmi, dosp lé ženy i starší ro níky. Na 
vybranou byla skla, kde už byl vzor nama-
lovaný konturou a na nich bylo si je vybar-
vit. Nebo istá skla, kde podle p ipravených 
vzor  malovali konturou sami, po oschnutí si 

je vybarvili. P ipravená byla i možnost, že si 
navrhnou vlastní vzor, který potom vymaluji, 
ale do toho se pustili asi jen dva odvážlivci. 
Ostatní sáhli po p edchozích dvou možnos-
tech.
Po okonturování nebo vybar-
vení, ekala skla improvizova-
ná suši ka, aby um lecká díla 
nedošly úhony tím, že nebudou 
dostate n  zaschlá. Mezitím si 
lidé spolu povídali, v novali 
pozornost káv  a p ipravené-
mu ob erstvení. Pokukovali po 
ostatních, jak jim to jde. Nebo 
byli zv daví, jak nás tohle napadlo a jestli se
v Kun icích takto tvo í asto. Když n kdo po-
t eboval, pomohli jsme radou i vlastníma ruka-
ma. Jestli mohu posoudit z rozhovor  a nálady 
co panovala, v ím, že všem bylo fajn a cítili 

se p íjemn . Podle reakcí to pro n  bylo netra-
di ní kreativní odpoledne, byli rádi, že p išli 
a p i odchodu vyjad ovali p ání, v d t o další 
akci. Na cestu jsme každému vitráž zabalili do 

speciální krabi ky, aby se dob e nesla a nepo-
ni ila se. N kolik málo vitráží se stane ozdo-
bou spole ných prostor obecního ú adu, tak se 
p ij te podívat. Jana Rašková

Foto: Ivo Zedek

dlo a jestli se speciální krabi ky aby se dob e nesla a nepo-

86/2013

SLOVEM I OBRAZEM Z BOHATÉHO A PESTRÉHO

Dne 25. 5. 2013 se uskute nil Kun ický pochod ,,Po stopách partyzán ”. I když po así nebylo zrovna p íznivé, p išlo 122 ú astník , kte í D 25 5 2013 k t il K i ký h d P t á h t á ” I kd ž í b l í i é išl 122 ú t ík kt í
zdárn  došli do cíle, mezi nimiž bylo i mnoho mladých. P estože byli všichni trochu zmoklí, odcházeli po ob erstvení v cíli p evážn  spokojení 
a s úsm vem. Rovn ž chceme tímto pod kovat za zdárný pr b h celé akce všem, kte í se podíleli na p íprav  a bezproblémovém pr b hu
pochodu. Výbor Klubu eských turist  Kun ice pod Ond ejníkem  

Interaktivní pohádka o Gajdošském putování 
pod Lysou horou m la úsp ch. Pou ili jsme 
se o tom, jak se žilo v našem kraji. Nejen, že už 
víme, kdo to je gajdoš a na co hraje, ale také 
víme, jak se pracuje na tkalcovském stavu, 
k emu sloužil hamr a pro  se zbojníci báli 
portáš . A nejen to. Hráli nám Katka Niklová, 
Marian Friedl, Vlastimil Bja ek a Lukáš 
Mrkva.

Na XIV. Ro níku festivalu „Setkání Cimbálových muzik Valašského království“ m ly ý h ik V l š kéh k ál t í“ lN XIV R ík f ti l S tká í Ci bál
Kun ice pod Ond ejníkem dva zástupce – cimbálovou muziku Ond ejní ek (první snímek) 
a d ti z mate ské školy ze souboru Dol ánek (druhý snímek).      Foto Petr Šebela

Malovali jsme vitráže



ZEMLINSKÉHO KVARTETO již od svého založení v roce 1994 navazuje na bohatou tradici eské kvartetní 
školy. Je laureátem mezinárodních sout ží smy cových kvartet v kanadském Banffu (2007), Praze (Pražské 
jaro 2005) a Londýn  (2006), kde zárove  získalo Cenu publika. Soubor též zvít zil na dalších sout žích 
v echách i na Slovensku (1999 – Beethoven v Hradec, 2003 – New Talent Bratislava, 2004 – Cena hudob-
nej kritiky Žilina a Mezinárodní sout ž Nadace B. Martin  Praha). V roce 2005 byla kvartetu ud lena Cena 

eského spolku pro komorní hudbu a v roce 2009 cena Nadace Alexandra Zemlinského ve Vídni. Zemlin-
ského kvarteto pravideln  koncertuje v eské republice i v zahrani í (N mecko, Rakousko, Francie, Itá-
lie, Švýcarsko, Belgie, Špan lsko, Bulharsko, Ma arsko, Slovensko, Kanada, USA, Brazílie, Jižní Korea); 
vystoupilo nap . v Library of Congress ve Washingtonu, v Cité de la Musique v Pa íži, v Seoul Arts Center 
v Jižní Koreji nebo opakovan  na Pražském Jaru. Jeho repertoár tvo í více než 180 d l p edních eských 
i sv tových skladatel  a zahrnuje také nové kompozice sou asných autor . 

Z
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ŽIVOTA KUN IC POD OND EJNÍKEM
POZVÁNKA NA KONCERT

VI. ro ník koncertního cyklu “ tvero ro ních období” – LÉTO. Termín: sobota 29. 6. 2013, 18:00. Místo: Kun ice pod Ond ejníkem – kostel 
svaté Ma í Magdalény. Vstupné je 150 K , studenti, senio i a ZTP 100 K  a d ti zdrama.

Zemlinského kvarteto
František SOU EK, Petr ST ÍŽEK-housle, Petr HOLMAN-viola, Vladimír FORTIN-violoncello. Sólisté: Jorge Montilla (Venezuela/USA) – 

klarinet; Arkadiusz Adamski (Polsko) – klarinet; Igor Františák – basetový roh
Program:  J. Suk – Meditace na staro eský chorál Svatý Václave; W. A. Mozart – Quintettsatz F dur KV 90 pro klarinet, basetový roh a smy -
cové trio; L. Janá ek – Smy cový kvartet . 1; W. A. Mozart – Kvintet A dur KV 581 pro klarinet a smy cové kvarteto

FOTBALISTÉ ZVOU
Fotbalisté  srde n  zvou na Žabák v pohár, který se bude konat dne
6. 7. 2013 od 9 hodin na h išti TJ SOKOL Kun ice pod Ond ejníkem.

LETOŠNÍ, JIŽ T ETÍ MÁJOVÝ POCHOD NA SKALKU
se vyda il. I když sluní ko n jak zaspalo, p išly stovky lidí. P šky, na kolech, na koních. Odm nou jim byly zajímavé debaty, vypráv ní, dále 
pak špeká ky a pivo, které organizátor m z Okrašlovacího spolku Rozhledna v noval BRC a  rma Sectron. Mezi ú astníky byli i mnozí ob ané 
z Kun ic pod Ond ejníkem.  (foto aa)

TRADI NÍ SETKÁNÍ
D ÍVE NAROZENÝCH 

prob hlo v úterý 30. dubna v hotelu Horizont, Nejmladším po-
zvaným bylo p tašedesát a do sálu hotelu Horizont se tak akorát 
vešli. Bylo to p íjemné a milé  (foto Zden k Šruba )



Na stran  9 otiskujeme pozvánku na mimo-
ádn  zajímavý koncert, který v kostele sv. 

Má í Magdalény m žete uslyšet 29. ervna 
v 18.00hodin v podání Zemlinského kvar-
teta. Snad jen na dopln ní, vstupné je 150 
K , studenti, senio i a ZTP 100 K  a d ti 

zdarma. Koncert má zajímavý program 
a vynikající sólisty. Pro nás je zajímavé, že 
Zemlinského kvarteto nese jméno po vý-
znamném (d íve dost asto opomíjeném) 
skladateli a dirigentovi Alexandru Zem-
linském (14. íjna 1871 Víde  - 15. b ezna 
1942, Larchmont, New York), jehož d -
de ek Anton Semlinski pocházel z Žiliny 
a jeho matka ze Sarajeva. V letech 1911-
1927, byl Zemlinský dirigentem N mec-
kého zemského divadla v Praze, pozd ji 
pracoval v Berlín . V roce 1938 se p est -
hoval do Spojených stát  a usadil se v New 

Yorku. Zde však vážn  onemocn l (n kolik 
záchvat  mrtvice) a v b eznu 1942 umírá na 
zápal plic. V pozvánce na stran  9 otisku-
jeme ást úvodního textu k Zemlinskému 
kvartetu, který ješt  pokra uje: 

Soubor vytvo il množství nahrávek pro 
eský rozhlas v etn  kompletního kvartet-

ního díla F. X. Richtera. Jednotliví lenové 
Zemlinského kvarteta se v nují také sólové 
h e – jsou držiteli cen z prestižních meziná-
rodních sout ží (sout ž L. Spohra Weimar, 
Concertino Praga, sout ž Rotary Clubu 
Norimberk, Beethoven v Hradec, Kocia-
nova houslová sout ž aj.). První pro  lový 
kompaktní disk souboru (2003) obsahuje 
skladby eských mistr  A. Dvo áka, L. Ja-
ná ka, J. Suka a F. X. Richtera, druhé CD 
s dílem Josefa Suka (2004) bylo d ležitým 
impulsem ke koncertu kvarteta na meziná-
rodním hudebním festivalu Pražské Jaro 
2005. Od roku 2007 natá í Zemlinského 
kvarteto exkluzivn  pro francouzskou  r-
mu Praga Digitals. Hned první spole ný 
projekt – soubor ty  CD s ranou kvartetní 
tvorbou A. Dvo áka – získal prestižní fran-
couzské ocen ní „Diapason d´Or“ za b e-
zen 2007, v ervnu 2007 pak bylo vydáno 
další CD se dv ma smy covými kvartety 
A. Zemlinského a v lednu 2008 vyšel kom-
plet raných kvartet  F. Schuberta. Na dvou 
CD kvarteto spolupracovalo s Pražákovým 
kvartetem (Mendelssohn v violový kvintet 
op. 18 a 1. smy cový kvartet B. Martin ), 
kompletní dílo V. Kalabise bylo nato eno 
spole n  s Kocianovým kvartetem (tento 
projekt se objevil též na dvou koncertech 

Pražského Jara 2009). Prozatím poslední 
nahrávkou souboru jsou t i kvartety Felixe 
Mendelssohna-Bartholdyho (2010). B hem 
studií na pražské konzervato i a pozd ji 
i na Akademii múzických um ní v Praze 
soubor vedli lenové renomovaných es-
kých komorních t les – Kvarteta hl. m. 
Prahy, Talichova, Kocianova a Pražákova 
kvarteta. Kvarteto se rovn ž ú astnilo mi-
strovských kurs  u nás i v zahrani í, mj. 
také ProQuartet (Francie) nebo Sommera-
kademie Reichenau (Rakousko – 1. cena 
za nejlepší interpretaci díla L. Janá ka). 
V letech 2005-08 soubor studoval kvartet-
ní hru u legendárního pedagoga a primária 
LaSalle Quartet Waltera Levina. V sou as-
né dob  jsou lenové Zemlinského kvar-
teta asistenty na Musikakademie Basel 
(Švýcarsko), pedagogicky i organiza n  
p sobí na Mezinárodní hudební akademii 
v Plzni a v rámci svých turné vyu ují na 
mistrovských kursech pro studenty všech 
v kových kategorií. František Sou ek je 
od roku 2009 také profesorem pražské 
konzervato e. Zemlinského kvarteto nese 
jméno rakouského skladatele, dirigenta 
a pedagoga Alexandera Zemlinského, je-
hož významný p ínos eské, n mecké a ži-
dovské kultu e b hem jeho šestnáctiletého 
pobytu v Praze byl po dlouhá desetiletí 
podce ován. Jeho ty i smy cové kvartety 
(druhý z nich je v nován jeho studentovi 
a pozd jšímu švagrovi Arnoldu Schönber-
govi) pat í samoz ejm  do základního re-
pertoáru souboru. Od roku 2005 kvarteto 
úzce spolupracuje s Nadací A. Zemlinské-
ho ve Vídni.

106/2013

d K t á jí ý

P IJM TE POZVÁNÍ NA ZAJÍMAVÝ KONCERT

Bohoslužby
v ímskokatolické farnosti
Kun ice pod Ond ejníkem

1. farní kostel Ma í Magdalény – pátek v 18.00 hod., ned le
v 9.30 hod.

2.   liální kostel sv. Prokopa a Barbory („ruský” kostel) – ne-
d le v 10.45 hod.

3.  Kun ická pou  ke cti sv. Ma í Magdalény 20-21. 7. 2013:
 Sobota 20. 7. v 15.00 hod. kaple Ma í Magdalény v Ond ej-

níku
 Ned le 21. 7. v 9.30 hod. farní kostel sv. Ma í Magdalény
4. Ned le 21. 7. v 10.45 hod.  liální kostel sv. Prokopa a Barbo-

ry
5. B hem prázdnin po ad bohoslužeb ve farním kostele sv.

Ma í Magdalény a  liálním sv. Prokopa a Barbory v Kun i-
cích pod Ond ejníkem je beze zm n.

6. Je možnost prohlídky kostela sv. Prokopa a Barbory s ko-
mentovaným výkladem po telefonické domluv  – pí. Eva
Žurková 737 259 347.  P. Mariusz Roszewski, fará

Kompostování u školy
Nabízíme ob an m (zejména z lokality erného kopce a okolí, ale 
i ostatním) možnost odvážet pose enou trávu i shrabané listí do 
modrého kontejneru, který je p istaven vzadu za školou a pravi-
deln  vyvážen. Do tohoto kontejneru dávejte prosím pouze trá-
vu. Velmi d kujeme, že se to zatím da í dodržovat. Dále je možno 
pro bioodpad využít nov  postavený d ev ný kompostér za garáží 
u školy. Areál školy je ve všední dny otev en do 19 hodin, o víken-
du od 9 - 18 hodin
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Od páte ního odpoledne potkávali obyvatelé a návšt vníci Frenštátu
pod Radhošt m krojované leny našich a zahrani ních soubor , kte í 
p ijeli p edvést lidové tradice a muziku svých zemí na XIV. ro níku
hudebního festivalu Setkání cimbálových muzik Valašského krá-
lovství. I když se po adatelé letos „tre  li“ do extrémn  prom nlivé-
ho po así, nevolili deš ovou variantu a všechny po ady se konaly na
hlavním podiu ve st edu m sta, pod širým nebem. Páte ní odpoledne
pat ilo již tradi n  d tem. Nejd íve zahráli žáci frenštátských škol.

D ti ze smy cového souboru ZUŠ nešlo pomalu na podiu vid t, zato 
zvuk jejich housli ek okouzlil všechny poslucha e. Poté už podium 
pat ilo zp vák m a tane ník m mate ských škol. Soubory Trojano-
vjánek a Dol ánek roztan ily podium. „Je to nikdy nekon ící práce,“ 
ekla nám Renáta Klimešová z MŠ Kun ice pod Ond ejníkem.  „Sotva 

ty nejmenší n emu nau íme, odcházejí nám do škol, ale je radost se 
na n  dívat!“ V následujícím po adu Setkání d tských lidových hu-
deb zahrály: Strune ka, Hájov ek, Satinka, Rozmarýnek, Strunka, 

Zázriv ek, Ond ejní ek, Terchov ek, Klobu ánek 
a Kotula, která se sk ivánky roztleskala nám stí. 
T ešinkou na dortu páte ního ve era byl celove erní 
komorní po ad Zlaté husle se sólisty Lú nice „Z tej 
doliny na tu.“P ijetí zástupc  zú astn ných soubor  
a host  starostkou m sta Zde kou Leš išinovou ne-
zabránil ani sobotní dopolední déš . Starostka zd -
raznila, že frenštátský hudební festival je velmi d le-
žitou akcí m sta, která bude mít v p íštím roce 15 let. 

editel festivalu Radomír Golas p edstavil jednotlivé 
soubory a pod koval m stu za výraznou pomoc. Se-
tkání se zú astnili také významní hosté, mezi nimi: 
nám stek hejtmana MS kraje pro kulturu Svatomír 
Recman, genmjr. Ing. Miroslav Št pán, Rostislav 
Hlosta, editel multimediálních projekt , Jarmila 
Mrnuštíková, generální sekretá  zahrani ních vzta-
h  FoS R a p edseda FoS R Zden k Pšenica, kte í 
pod kovali návšt vník m za podporu festivalu. 

Romana Stejskalová
redakce Frenštátského zpravodaje

Pravd podobn  si málokdo z pam tník
vybaví tento pohled. Orienta ním bodem
nám bude snad jen d ev ný kostelík, který
kupodivu vévodí kopci, který se nám dnes 
a z tohoto historického pohledu zdá p íliš 
vysoký (vpravo). Snímek byl snad po ízen 

n kdy p ed sedmdesáti lety.
Dobu první republiky nám p ibližuje
další snímek z jednoho rodinného alba.
P ed železni ním p ejezdem sm rem na

eladnou je vpravo rodinný d m, v n mž
byla svého asu, tedy v první republice,

umíst na etnická stanice. etníci také 
s místními dob e vycházeli, jak vidno ze 
snímku. V redakci Obecních novin rádi 
uvítáme poznatky a p ipomínky k t mto 
dv ma historickým snímk m. D kujeme 
p edem. 

Z HISTORIE OBCE KUN ICE POD OND EJNÍKEM (1)

Regionální tisk, referující o XIV. ro níku hudebního festivalu Setkání cimbálových 
muzik Valašského království, citoval vesm s naši Renátu Klimešovou:

„Je to nikdy nekon ící práce. Sotva ty nejmenší n emu
nau íme, odcházejí nám do škol, ale je radost se na n  dívat!“

Frenštátské nám stí roztan ily soubory Ond ejní ek i Dol ánek

V pátek 24. a v sobotu 25. kv tna 2013 se již po trnácté na frenštátském nám stí p edsta-
vily cimbálové muziky z Ma arska, Polska, Slovenska, T šínského Slezska a Valašska, 

které p ilákaly do Frenštátu t i sta ú inkujících.

Z
a
T
k
d
a
z
r
ž

s
t
n
R
H
M
h
p



126/2013 INZERCE

n  v Nymburce pod záštitou 
UNESCO a dalších partne-
r . Letos se uskute nil již 18. 
ro ník. Mate ské školy, které 
se cht jí festivalu  zú astnit, 
musí projít oblastním kolem. 
Nahraná vystoupení se posíla-
jí do Nymburku, kde si porota 
vybere ty nejlepší. Ty pak svá 
vystoupení odprezentují na ce-
lostátní p ehlídce. Ale nep ed-
bíhejme. 
Nejprve jsme se museli zú ast-
nit oblastního kola, které pro nás 
bylo letos v Prost jov . S nacvi-
eným pásmem „Muzikanti“ 

se d ti p edvedly v krojích a za 
doprovodu klavíru. Nikdy to 
není jednoduché nacvi it s d t-
mi zp v a tanec dohromady 
a k tomu ješt  použít n jaké ty 
rekvizity, jimiž letos byly hu-
dební nástroje. Jsou to p ece je-

nom p edškolní d ti. Ale pokud 
to d ti d lají s nadšením a zp v 
s tancem jim p ináší radost, jde 
d ina stranou. A tak se stalo, že 
d ti z „Dol ánku“ tan ily jak 
v Prost jov , tak i v Nymburce. 
Všude sklidily obrovský po-
tlesk a uznání. Na všechny d ti, 
které naši  obec reprezentovaly, 
m žeme být právem pyšní.
Zde jsou jejich jména: Ani -ka 
Bednárková, Verunka Coch-
larová, Jolanka Mádryová, Len-
ka Mádryová, Kája Mace ková, 
Valentýnka Mace ková, Eliška 
Konvi ková, Kristýnka Kon-
vi ková, Karolínka Strnadlová, 
Markétka Menšíková, Michalka 
Lorencová, Terezka Davidová, 
Jakub Vorobel, Kubík Nikel, 
Martin Strnadel, Petr Tofel, On-
dra Strnadel a Radan Šlechta.                  
Za Dol ánek Na a Svobodová

Ur it  nebudu daleko od pravdy,
když eknu, že se každý, a letos
obzvláš , t šil na jaro. V mate -
ské škole tomu bylo zrovna tak.
Není už žádným tajemstvím,
že na ja e d ti z „Dol ánku“
eká Mate inka. Pro ty z Vás,

kte í  slovo „Mate inka“ slyší

poprvé -  je to celostátní ne-
sout žní p ehlídka hudebních,
tane ních, sportovních a dra-
maticko-výtvarných pódiových
vystoupení, jako ve ejná pre-
zentace práce mate ských škol
a p edškolních za ízení v eské
republice. Koná se každoro -

„S jarem p ichází i Mate inka!“

A ješt  jednou detailní pohled objektivem Jakuba T eštíka na divá-A j št j d d t il í hl d bj kti J k b T štík di á
ky 5. ro níku FOLKOVÁNÍ POD OND EJNÍKEM.

   INZERCE

Naše d ti s moderátorem TV Prima Janem Kova íkemN š d ti d át TV P i J K ík
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ERVEN - m síc myslivosti
Honební spole enstvo Kun ice pod Ond ejníkem
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY K
Pohár rozhlasu – okresní  kolo

10. 5. 2013 – Frýdek Místek
 V pátek 10. kv tna 2013 se zú astnili žáci z 6. - 9. t ídy okresního
kola atletické sout že, nazvané Pohár rozhlasu. Na p kném 4.
míst  se ve vrhu koulí umístila Markéta Vyroubalová a štafeta
starších chlapc  po velkém boji až na cílové á e skon ila na 2.
míst . V konkurenci m stských škol, p edevším z Frýdku-Místku

a Frýdlantu nad Ostravicí, se naši žáci neprobojovali do krajského 
kola, ale získali cennou zkušenost s atletickými závody, a mohli si 
vyzkoušet své výkony na kvalitním tartanovém povrchu stadionu 
Slezan ve Frýdku-Místku. 

Text a foto Petra Švr ková

Ani se nenad jeme a budou tady prázdniny.
Uplynul zase další školní rok. tvr áci
z naší školy se snaží užít si spole né chvíle
i mimo školu. V m síci dubnu navštívili
m sto Štramberk, kde prozkoumali
jeskyni a dozv d li se n co o nálezu elisti
neandrtálského dít te. Poté se seznámili
s kresbami Zde ka Buriana, který se
prav kému období ve svých obrázcích
v noval. P i zaslouženém odpo inku na
štramberském nám stí se nám naskytla
možnost prohlédnout si n které druhy plaz ,

pavouk  a ryb. N které tyto živo ichy
si mohly d ti vzít i do ruky. Rodi m
pak p ivezli štramberskou pochoutku,
Štramberské uši.
 V rámci výuky si p ipomínáme i n které eské
tradice. Jednou z nich je ,,Pálení arod jnic“.
V úterý 30. 4. 2013 se d ti sešly u školy a vydaly
se hledat poklad. Je známé, že Filipojakubská
noc je noc magická a d jí se kouzelné v ci.
I my jsme spoléhali, že nás n co magického
potká a my najdeme vytoužený poklad. Našli.
A to v podob  sladkostí, které jsme na míst

sn dli. Po cest  zp t jsme sbírali suché v tve, 
z nichž jsme na h išti vyrobili ,, arod jnice“. 
Ty jsme p i zp vu písn  P t ježibab spálili na 
ohništi. Díky rodi m Kadlecovým jsme m li 
p ipravené párky, které jsme si na vzniklém 
ohni opekli. Kdo m l ješt  síly, hrál hry, jiní 
zpívali u ohn  písn , které hrál na kytaru pan 
Stemp n. Celé odpoledne se vyvedlo i díky 
pomoci všech rodi , kte í se na nás p išli 
podívat.     

Za 4. t ídu napsala a fotografovala
Pavla Myná ová

Ze života tvr ák
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Y KARLA SVOLINSKÉHO

Dopravní sout ž
mladých cyklist

V posledních dnech m síce dubna prob hlo na naší škole základní
kolo dopravní sout že. Žáci 4. - 8. t ídy vypracovali písemné testy
z pravidel silni ního provozu. Ti nejlepší absolvovali jízdu zru nosti
na školním h išti. Poté byli vybráni ty i zástupci 1. kategorie (5.
– 6. t ída) a ty i zástupci 2. kategorie (7. – 8. t ída.), kte í naši ško-
lu reprezentovali v okrskovém kole ve Frýdlantu nad Ostravicí. To
prob hlo 13. kv tna za velmi nep íznivého po así.  Naši žáci se však 
nezalekli a odvedli solidní výkon. V 1. kategorii obsadilo družstvo
první místo, ve 2. kategorii druhé místo. První kategorii zastupo-
vali: Martin Strnadel, Ond ej Cochlar, Eliška Majerková a Markéta
Heisigová. 2. kategorii pak reprezentovali Libor Van k, Jan David,
Karolína Šigutová a Michaela Šulová. Žáci byli náležit  odm n ni,
ale p esto jim ješt  jednou gratulujeme.  Pavla Myná ová

Sout ž Hlídek mladých zdravotník
V sobotu 18. kv tna se ve Frýdku – Místku uskute nilo oblastní kolo sou-
t že Hlídek mladých zdravotník . Sout že se ú astní p ti lenné hlídky 
ve složení velitel a 4 lenové. Cílem sout že je prov it odborné znalosti, 
praktickou p ipravenost a dovednost v poskytování první pomoci, zdo-
konalit innost sout žících p i p íprav  na záchranu života a zdraví spo-
luob an  a napl ovat a realizovat principy erveného k íže. Letos bylo 
pro sout žící p ipraveno celkem 5 stanoviš , na kterých ošet ovaly hlídky 
r zná poran ní znázorn ná realisticky na  gurantech, p edvedly znalosti 
v obvazové technice, polohování a transportu ran ných. Naši školu repre-
zentovala hlídka ve složení Adéla Beránková, Sára Kadlecová, Veronika 
Führerová, Lenka Poledníková a Jana Mikulková. D v ata získala v sou-
t ži 390 ze 440 možných bod  a zvít zila. Krom  diplomu a p kných cen 
si odvezla také postup do krajského kola Olomouckého a Moravskoslez-
ského kraje, které se uskute ní 8. ervna v Šumperku.  Gratuluji.  

Eva Sladká, vedoucí kroužku Mladý zdravotník

K ocen ným d tem pat í:
I. kategorie
1. místo Sára Vykrutová, ZŠ a MŠ Karla Svolinského
2. místo Markéta Menšíková, ZŠ a MŠ Karla Svolinského 
3. místo Karolína Mace ková, ZŠ a MŠ Karla Svolinského
4. místo Karolína Strnadlová, ZŠ a MŠ Karla Svolinského 
II. kategorie 1. a 2. t ída 
1. místo Petr Vykrut, ZŠ a MŠ Karla Svolinského 
2. místo Petr Vykrut, ZŠ a MŠ Karla Svolinského
3. místo Miroslava Ká ová, ZŠ a MŠ Karla Svolinského 
5. místo Kate ina Ondruchová, ZŠ a MŠ Trojanovice
III. kategorie 3., 4., 5. T ída 
1. místo Markéta Strnadlová, ZŠ a MŠ Karla Svolinského
2. místo Lucie Krá ová, ZŠ a MŠ Karla Svolinského 
3. místo Ond ej Nikel, ZŠ a MŠ Karla Svolinského
4. místo Max Grešo, ZŠ a MŠ Karla Svolinského 
IV. kategorie 6., 7. T ída
1. místo Marie Šnytová, ZŠ a MŠ Karla Svolinského

2. místo Markéta Hei-
sigová, ZŠ a MŠ Karla
Svolinského 
3. místo Tomáš Kocián,
ZŠ a MŠ Karla Svolin-
ského
V. kategorie 8., 9. T ída
1. místo Libor Van k,
ZŠ a MŠ Karla Svolin-
ského
2. a 3. místo neud leno
Zvláštní cena – Školní 
družina 2, kolektivní 
práce, ZŠ a MŠ Karla
Svolinského
Blahop ejeme d tem
k jejich úsp chu.

M. Jurková

Výtvarná sout ž
Jaro s Karlem Svolinským

Sout ž, kterou každoro n  vyhlašuje kun ický SOP, se letos nesla v duchu jara a tvorby Karla Svolinského. D ti se seznámily
s výtvarnou inností tohoto um lce a poznaly, že miloval p írodu. S velkou chutí se pak pustily do práce. Výsledky svého snažení 

mohou prezentovat na výstav , která byla slavnostn  otev ena v Galerii Karla Svolinského 28. 5. 2013. Porotou vybrané práce byly 
na vernisáži ocen ny. O slavnostní atmosféru p i odm ování se postaraly d ti mate ské školy a žáci školního p veckého sboru. 

Zpívalo se a recitovalo také na jarní téma. Výstava potrvá do konce ervna.
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