
ro ník XXIII. íslo 10/2013 Zdarma

2. ZÁ Í PRVNÍ DEN ŠKOLY *Y 14. ZÁ Í DEN OBCE



Již od 15:00  se do areálu TJ
SOKOL za ali scházet první
návšt vníci. D ti mohly po celé
odpoledne využít nabídky vel-
kých nafukovacích atrakcí, které
byly pro nep íze  po así umís-
t ny áste n  venku a áste n
v t locvi n . Probíhaly zde tzv.
„Hry bez pranic“ – k dispozici
byly následující atrakce: Bum-
perbally, Wipe out, opi í drá-
ha, bojová aréna, skákací hrad.
Odbor ASPV p ipravil pro ná-
všt vníky sportovní „Kun ický
biatlon“, kde návšt vníci závo-
dili v netradi ních disciplínách.
Všichni dostali odm nu a nej-
lepší byli ve er dekorováni me-
dailemi. SOP  Skalka p ipravi-
lo geokešing po areálu.

Ob erstvení místních spolk
a sdružení bylo bohaté a velmi
chutné jako vždy. Nechyb ly
bramborové placky, kýta, gu-
láš, grilované speciality, pe ené
ryby a nov  byly letos v nabídce
pala inky a hamburgery. Cuk-
rárnu vzali návšt vníci doslova
útokem a rušno bylo i u ajovny.
V p edsálí t locvi ny byly p i-
praveny dv  výstavy: „A tak tu
žijem“ mapující události od mi-
nulého dne obce. Druhá výstava
zachycovala Kun ice na dobo-
vých fotogra  ích. Tato je k vid -
ní ve vestibulu Obecního ú adu. 

Na pódiu probíhal od 16:00
tém  nep etržit  kulturní
program. P es hodinu trvalo
vystoupení Kun ických d tí.
Postupn  se na pódiu vyst í-
dalo n kolik d tských soubo-
r . Pásmo vystoupení zahájil
houslový souborek Housli-
ssimo, který p sobí p i ZUŠ
ve Frenštátu pod Radhošt m.

tvrtinu souboru tvo í d ti
z Kun ic, sólistou souboru je
Jirka Bartoní ek. Diváci sly-
šeli pestrou sm s skladeb – od 
d tských písni ek ze V elích
medvídk , p es Alleluia od W.
A. Mozarta k Hallelujah Leo-
narda Cohena, kterou známe

z  lmu Shrek. Poté následovalo
vystoupení d tského p veckého
sboru, který p sobí p i místní

základní škole pod vedením
paní u itelky Marie Kahánko-
vé. U vystoupení školního sbo-

ru oce uji, že není nikdy stejné
a  je vždycky hezké. Cimbálová
muzika Ond ejní ek musela
zvládnout své pásmo i bez ve-
doucí Kate iny Niklové. Gene-
rálku si ud lali týden p edem
na Nada ním dni v obci Tichá
a zvládli to výborn . Na záv r 
této ásti programu vystoupi-
li d ti ze souboru Dol ánek.
P estože v tšina vystupujících
byli erství prv á ci, na pódiu
byli za mate skou školu a repre-
zentovali ji skv le.

Než se nachystala kapela Lucie
& Wanastowi Vjecy revival,
stihli chlapi odehrát amatér-

ské exhibi ní utkání ve fotbale 
mezi horním a dolním koncem. 
Op t letos vyhrál dolní konec, 
a sice 5:0. V tomto utkání je ale 
pro mnohé d ležit jší se zú ast-
nit a užít si to. Ale prohra samo-
z ejm  nikoho net ší.  Tak t eba 
za rok bude vše jinak. V podve-
er vyst ídal d ti rock a tan ilo 

a zpívalo se až do ranních ho-
din. Dokonce n které odvážné 
Kun i anky si zazpívaly známé 
písn  kapely Lucie p ímo na 
pódiu. 
Po celou dobu akce vládla mezi 
návšt vníky, ú inkujícími i po-
adateli dobrá nálada. Jak ekl 

starosta obce pan Tomáš Hru-
biš, jsou takové akce velmi 
d ležité pro spole enský život 
v obci, pro setkávání ob an  
i pro prohloubení mezilidských 
a sousedských vztah .
Na akci se podílely tyto spolky 
a sdružení: TJ SOKOL (oddíl 
kopané a ASPV), Sbor dobro-
volných hasi , Rybá ské sdru-
žení,  V ela i, SOP Kun ice 
a SOP Skalka a lenové kul-
turní komise. Je pot eba také 
pod kovat všem zam stnanc m 
obecního ú adu, kterým s orga-
nizací Dne obce vždy vyvsta-
ne také spousta povinností. Již 
nyní se t šíme na další rok.

Michaela Šebelová,
organizátorka Dne obce
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ákl d í šk l d d í ké hibi í ká í f b l

DEN OBCE  se i p es prom nlivé po así vyda il
V sobotu 14. zá í 2013 se v areálu TJ SOKOL v Kun icích pod Ond ejníkem konal tradi ní DEN OBCE. 
Hlavním bodem odpoledního kulturního programu bylo hodinové pásmo vystoupení Kun ických d tí.

Ve er pak diváky bavily kapely Lucie & Wanastowi Vjecy revival z Rožnova pod Radhošt m a Black Widow z Frýdku – Místku.
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SPOLE ENSKÁ RUBRIKASPOLE ENSKÁ RUBRIKA

Marie K iváková ..............................................................  87 let
Jarmila Drongová .............................................................  85 let
Jana Stillerová ...................................................................  70 let
František Šnyta ..................................................................  65 let
Martin Sivek .......................................................................  65 let
Ludmila Konvi ková ........................................................  60 let

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

Jubilanti zá í 2013

JUBILEUM MILOSLAVA ŠRUBA E

Vzpomínáme

OZNÁMENÍ

Podzimní vycházka SPOZ

TRADI NÍ LAMPIÓNOVÝ PR VOD 
prob hne ve st edu 6. 11. 2013

„HNÍZDE KO“

V m síci zá í oslavil své významné životní jubileum 80 let 
pan Miloslav Šruba , zasloužilý len a dlouholetý p edseda 
ochránc  p írody v Kun icích pod Ond ejníkem.  V zá ijových
obecních novinách bylo nedopat ením zve ejn no špatné jméno
– Jaroslav, za což se hluboce omlouvám a uvádím vše na pravou
míru. D kuji za pochopení a ješt  jednou p eji panu Šruba ovi
do dalších let dobré zdraví, št stí a spokojenost.

Ta ána Holušová

„Co srdce rozdá, neztratí. Je to uloženo v srdcích druhých lidí“.
Dne 28. íjna 2013 uplynou 4 roky od úmrtí pana Ivana Hr ka.
Kdo jste ho znali, v nujte mu prosím tichou vzpomínku. 

Vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Náboženská obec Církve eskoslovenské husitské v Kun icích
pod Ond ejníkem oznamuje, že bohoslužebná shromážd ní
k uct ní památky zesnulých konají se ve zdejším sboru C SH
v pátek 1. listopadu 2013 v 15 hodin a v ned li 3. listopadu
v 8.30 hod. T šíme se na hojnou ú ast všech, kdo cht jí s námi
vzpomenout svých blízkých, kte í již nejsou zde mezi námi, ale
stále na n  s vd ností myslíme.

Zá ijová podzimní vycházka se kv li špatnému po así
nekonala, proto jsme se rozhodli, že si ji zopakujeme v úterý 22.
íjna 2013, sraz na to n  v 9.20 hod. Vyjdeme si pod Stolovou

ke Kolib  u p. Tichého, dále p jdeme na eladnou k Horskému
hotelu Hamry, tam m žeme ochutnat jejich specialitu „cibulový
kv t“. Po odpo inku a ob erstvení se vydáme nejkratší cestou
dom . Celá trasa je dlouhá 7,5 km.

Za SPOZ vás zve Zde ka K enková

S sebou lucerni ku, lampión nebo jakékoliv jiné sv týlko. 
Nakonec bude op t možnost p íjemného posezení v jídeln  
školy. Teplé pití zajišt no. Prosíme, doneste n co dobrého na 
zub. Srde n  zvou po adatelé z ad ASPV a SRPdŠ. Upozorn ní: 
V tento den se nebude v Sokolovn  konat cvi ení rodi  
s  d tmi. Sraz v 16:30 p ed školou.

Mate ská škola 316 (u kostela) zve rodi e d tí, které nechodí
do mate ské školy do „Hnízde ka“. Toto je p ipraveno pro ty
nejmenší d ti, jako podpora jejich všestranného vývoje, ale
také pro jejich rodi e jako p íležitost pro setkávání a vým nu
zkušeností na rodi ovské dovolené.  P ij te si se svými d tmi
pohrát na novou školní zahradu i do znovuotev ené mate ské
školy. Poprvé se sejdeme ve tvrtek 24. íjna 2013 v 15.15
hodin. Pokud bude o setkávání zájem, budeme se scházet každý
tvrtek v danou dobu. Program pro d ti budou p ipravovat paní

u itelky z této školy. P ij te se s d tmi postupn  seznamovat 
s prost edím, do kterého budou v budoucnu docházet. T šíme
se na vás. U itelky mate ské školy.

Oznámení
o dob  a místu konání voleb

Starosta obce Kun ice pod Ond ejníkem podle § 14 odst. 
1 písm. c), f), § 14e odst. 7, § 15. odst.1 zákona . 247/1995 
Sb. o volbách do Parlamentu eské republiky a o zm n  
a dopln ní n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších 
p edpis  s odkazem na ustanovení § 55 zákona, a vyhlášky 
Ministerstva vnitra . 233/2000 Sb., o provedení n kterých 
ustanovení zákona  247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

R a o zm n  a dopln ní n kterých dalších zákon , ve zn ní 
zákona . 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uve ejn -
ného pod . 243/1999 Sb. a zákona  . 204/2000 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis

o z n a m u j e

1. Volby do Poslanecké sn movny Parlamentu eské republikyy y p y
se uskute ní ve dnech

25. íjna 2013 (pátek) od 14.00 do 22.00 hodin
26. íjna 2013 (sobota) od 8.00 do 14.00 hodin,

2. Místem konání voleb jsou tyto volební místnosti:j y

Ve volební k okrsku . 1:
Kun ice pod Ond ejníkem p. 569 (budova radnice – prostory
zasedací místnosti).
Pro voli e dolní a st ední ásti obce po p. Janá e, p. Pustkovou 
a po provozovnu na Maralovém kopci p. 158.

Zapisovatelka: Ta ána Holušová.

Ve volebním okrsku . 2:
Kun ice pod Ond ejníkem p. 336 (prostory bývalého Ob-
erstvení U p ejezdu, vchod vedle obchodu pí Homolové). Pro 

voli e horní ásti obce od vodních nádrží.
Zapisovatelka: Jana Martináková.

3. V obou volebních komisích byl stanoven minimální po et 
len  komise na 10 (v etn  zapisovatelky).

4. Voli i bude umožn no hlasování poté, kdy prokáže svou to-
tožnost a státní ob anství R, p ípadn  prokáže oprávn nost 
hlasovat v p íslušném volebním okrsku.

5. Každému voli i budou nejpozd ji 3 dny p ed konáním vo-
leb doru eny hlasovací lístky.

V Kun icích pod Ond ejníkem 25. 09. 2013 
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce
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Ve škole
se p es prázdniny

nezahálelo
V m síci srpnu probíhala kom-
pletní rekonstrukce sociálních
za ízení dle projektu „Rekon-
strukce ZŠ K. Svolinského
v Kun icích pod Ond ejníkem
– sociální za ízení v objektu u e-
ben“. 
Byly kompletn  zrekonstruo-
vány všechny sociální za ízení
v p ízemí (prostor šaten a školní
družiny), prvním i druhém pat e
školy (pro pot eby 1. a 2. stupn
ZŠ). V p ízemí bylo vybudová-
no bezbariérové WC, z ízeny
byly také úklidové komory. V -
íme, že se d tem i zam stnan-

c m nové sociální za ízení líbí
a zp íjem uje jim pobyt ve škole.
Nejnáro n jší bylo období rekon-
strukce pro paní uklíze ky, na
jejichž bedrech ležel velký úklid.
Za což jim pat í velký dík. Od-
m nou jim bude jist  snazší úklid 
nových prostor.
Vít zem výb rového ízení se
stala a stavbu následn  reali-
zovala  rma VITÁSEK s.r.o.
z Frýdku-Místku.  Celková cena
zakázky byla cca 2 mil K . Dále
ve škole pokra ovala postupná
rekonstrukce prostoru jídelny.
V lo ském roce byly nov  oblo-
ženy st ny kuchyn , p es vánoce
dostala jídelna nové stoly, židle
a linoleum a letos o prádninách
byla zakoupena a instalována
nová výdejní okna a nerezové
pulty a st ny jsou obloženy nový-
mi obklady.  Všechny t ídy prv-
ního stupn  byly vybaveny nový-
mi tabulemi, první t ída je krásn
vymalována a jedna z menších
t íd byla p em n na v zrcadlo-
vou sí , která se bude využívat 
nap íklad pro innost tane ních
kroužk .

Mate ská škola 
„Dolní“ má nová okna 

a novou zahradu
V pr b hu m síce srpna se reali-
zoval projekt „Revitalizaci budo-
vy MŠ „Dolní“ v Kun icích pod 
Ond ejníkem a venkovní úpravy
školkového areálu“. Obci byla na
projekt p iznána dotace Státního
zem d lského interven ního fondu
(SZIF) prost ednictvím MAS Po-
beskydí ve výši 740 700 K  (hod-
nota projektu je 995 830 K ) a po-
díl obce je ve výši 255 130 K . Sou-
t ží mezi dodavateli prací se celý
projekt zlevnil, proto p i kone ném
vyú tování projektu budou všech-
ny výše uvedené ástky nižší.
V rámci tohoto projektu byla
kompletn  vym n na okna (44ks)
a vstupní dve e – nyní jsou plas-
tová a odpovídající sou asným

normám. Byla opravena vstupní
brána, vym n no pletivo na plot
a provedeno zateplení stropu. Na
školkové zahrad  byly provedeny
drobné terénní úpravy (zejména
byla upravena p irozená terénní
vlna vhodná nap íklad pro sá -
kování), osázeny stromy, d eviny,
instalovány lavi ky a nové herní

prvky. O tom, že nová školková
zahrada je pln  využívána a že se
d tem líbí, se m žete p esv d it 
na fotogra  ích pana Zde ka Šru-
ba e. Školková zahrada neslouží
jen pro pot eby mate ské školy,
ale mohou ji v odpoledních hodi-

nách i o víkendu využívat i ob ané
a návšt vníci obce. Podmínkou je
dodržování ádu školkové zahra-
dy. Od konce íjna vznikne díky
tomuto projektu v rámci MŠ Dol-
ní „Hnízde ko“ pro nejmenší d ti,
které ješt  nechodí do školky a je-
jich rodi e. Podrobné informace
jinde v tomto ísle.

Opravovaly se místní 
komunikace, zastávky 
i ve ejná prostranství

Zam stnanci obecního ú adu 
provedli nát ry všech plechových 
i cihlových autobusových zastávek 
( ekáren). U jedné autobusové e-
kárny byla opravena kovová kon-
strukce (po nabourání automobi-
lem) a nov  oplechována. V íme, 
že ob ané si opravených a ist j-
ších zastávek všimli a že zastávky 
dlouho odolají vandalismu. 
Místní komunikace byly opraveny 
r znými technologiemi v celkové 
ástce cca 926 000,- K  ( ást nové 

penetrace, oprava výtluk  obalo-
vanou sm sí, použití tryskové me-
tody na m lké díry).
V m síci zá í prob hlo frézování 
cca padesáti pa ez , které zbyly 
po kácení p erostlých a nebezpe -
ných strom  v r zných lokalitách 
obce (nap . u bytovek na Hu a ství, 
u nádraží D a v dolní ásti obce).  
Dále bylo zakoupeno p ídavné za-
ízení k malotraktoru – svahový 

mul ova  za cenu 96 000 K  (bez 
DPH). Tento mul ova  usnadní 
údržbu zelen  v letních m sících. 
Pro lepší využití malotraktoru 
bude postupn  zakoupeno další 
pot ebné p ídavné za ízení.

C O  S E  U D Á L O  P E S  L É T O  

O l í í
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P íprava nového 
územního plánu 

pokra uje
RO pov ila komisi pro rozvoj 
obce a komisi životního prost e-
dí nastudováním a p ipomínko-
váním návrhu Územního plánu 

obce v termínu nejpozd ji do 15. 
10. 2013. Komise se koncem zá í 
sešla, jednotlivé navržené body 
op ipomínkovala. Dále se územ-
ním plánem bude zabývat n které 
z dalších zasedání zastupitelstva 
obce.

Prodej budovy bývalé 
lékárny na horním konci
Byla podepsána Kupní smlouvou 
mezi Obcí Kun ice pod Ond ejní-
kem a ZB, eladná 856 na prodej 
budovy . p. 627 s p ilehlými po-
zemky (schváleno ZO dne 30. 5. 

2013). Prodej byl již realizován, bu-
dova již není v majetku obce. Prodej-
ní cena budovy inila 5 000 000 K .

Dotace na kompostéry
RO schválila zadávací dokumen-
taci k výb rovému ízení s ná-

zvem „Zavedení systému kom-
postování BRO vznikajících v do-
mácnostech v obci Kun ice pod 
Ond ejníkem.“
Vít zem ve ejné zakázky se stala
 rma Meva-Ostrava, s.r.o. Dota-

ce na kompostéry v celkové výši
cca 1 793 583 K  a podíl obce ve
výši cca 247 687 K .  V p íštích
obecních novinách budete infor-
mováni o postupu, jak bude p e-
dání kompostér  do domácností
probíhat. 

Uzav ena nová smlouva 
na svoz 

komunálního odpadu
RO na svém jednání . 72/13 dne
14. 5. 2013 vybrala na základ
výb rového ízení nejvhodn jší
nabídku uchaze e A. S. A., spol.
s r.o., Praha 8. Jeden z neúsp š-
ných uchaze  se odvolal na Ú ad 
pro ochranu hospodá ské sout že.
Obec dosud neobdržela k této zá-
ležitosti závazné stanovisko, proto
je oprávn na s vít zným uchaze-
em uzav ít smlouvu o svozu

odpadu. RO schválila smlouvu
o svozu komunálního odpadu na
území obce Kun ice pod Ond-
ejníkem mezi Obcí Kun ice pod 

Ond ejníkem a spole ností A. S.
A., spol. s r.o., Praha. Uzav ením
nové smlouvy bude ušet eno m -
sí n  cca 40 000 K . 

P íprava výstavby 
kanalizace na horním 

konci pokra uje
RO schválila zadávací dokumen-
taci pro ve ejnou zakázku na sta-
vební práce – Kanalizace Kun ice
pod Ond ejníkem, východní ást.
Obec získala rozhodnutí ministra
životního prost edí o poskytnu-
tí dotace na tuto ást kanalizace.
Stavba kanalizace by m la pro-

b hnout v roce 2014. Postupn  bu-
deme uvád t aktuální informace 
k této stavb . Také Kun ická s.r.o. 
provádí spolu s obcí opravy a pra-
videlnou údržbu na vodovodní 
a kanaliza ní sítí v obci (obec hra-
dí investice a GO, Kun ická s.r.o. 
provozní náklady v etn  b žných 
oprav). Do vodojem  a erpací 
stanice vody byly nainstalovány 
logery (sníma e) na m ení pr -
toku vody, snímání hladin ve vo-
dojemech a m ení tlaku vody (cca 
185 000 K ). Snímané hodnoty 
jsou p enášeny na PC. Na gra  c-
kých záznamech se zobrazí i krát-
kodobý zvýšený odb r vody nap . 
z hydrant  v r zných ástech obce.
Krom  pravidelného išt ní vodo-
jem  jsou postupn  m n ny pro-
reziv lé železné žeb íky (cca 5 m) 
ve vodojemech za žeb íky z kom-
pozitu s atestem pro pitnou vodu 
(žeb íky dosud cca 40 000 K ).  
Postupn  probíhá vým na vodo-
m r  (cejchování po 6 letech). 
Letos bylo za tuto innost dosud 
zaplaceno cca 140 000 K  (repa-
sované a nové vodom ry, vým na 
vodom r ). Opravy a pravidelná 
údržba na vodovodní sítí obnášela 
cca 142 000,- K .
V sou asné dob  eší vedení obce, 
podobn  jako v lo ském roce, 
zm nu dodavatel  energií (plyn, 
elekt ina) pro obec (obecní budo-
vy, OV, ZŠ, TJ Sokol). D  vodem 
je ušet it obci  nan ní prost edky. 

Zápisy z jednání rady obce na-
leznete na webu obce www.kun-
cicepo.cz. Kompletní fotogalerii
opravených zastávek a ZŠ a MŠ 
naleznete také na webu obce. 

Dvoustránku p ipravili: Tomáš 
Hrubiš, starosta obce a Micha-
ela Šebelová, lenka rady obce. 
Fotogra  e: Zden k Šruba  a Ja-
kub T eštík.

O  A  C O  N Á S  J E Š T  E K Á

P í éh P d j b d bý lé

2013) Prodej byl již realizován bu
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DEN OBCE V OBRAZECH
Autorem reportáže ze Dne obce (14. zá í 2013) je pan Martin Urbánek. Lze ji také shlédnout na stránkách www.kuncicetv.cz

Fotogra  e jsou ve fotogalerii na webu obce www.kuncicepo.czp a na webu hasi www.sdhkuncicepo.mypage.czp yp g .
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Kun ická s.r.o.
Zálohové platby za vodné a sto né 2013

Vážení odb ratelé pitné vody, blíží se termín zálohových plateb na 
vodné a sto né pro IV. tvrtletí do 25. íjna 2013.

Ing. Tomáš Hrubiš, jednatel spole nosti

Prezident republiky vyhlásil 
svým rozhodnutím publikovaným 
ve Sbírce zákon  pod . 266/2013 
Sb., s datem rozeslání dne 28. 8. 
2013, volby do Poslanecké sn -
movny Parlamentu eské repub-
liky (dále PS P R).

Tímto rozhodnutím stanovil 
prezident republiky den konání 
voleb do PS P R na pátek a sobo-
tu 25. a 26. íjna 2013. 

Volby do PS P R budou probí-
hat podle zákona . 247/1995 Sb., 
zákon o volbách do Parlamentu 

eské republiky a o zm n  a do-
pln ní n kterých dalších zákon , 
ve zn ní pozd jších p edpis .

Podle § 14c písm. c) zákona 
stanovil starosta obce pro každou 
okrskovou volební komisi 10 le-
n  (v etn  zapisovatelek).

Hlasování za íná v pátek 25. 
íjna ve 14.00 hodin a kon í ve 

22.00 hodin. V sobotu 26. íjna 
za íná hlasování v 8.00 hodin 
a kon í ve 14.00 hodin.

Volby do PS P R se konají 
tajným hlasováním na základ  
všeobecného, rovného a p ímého 
volebního práva, podle zásad po-
m rného zastoupení. 

Starosta obce jmenoval zapiso-
vatelky okrskových volebních ko-
misí (OVK). Pro okrsek . 1 (zase-
dací sí  obecního ú adu – p. 569) 
bude zapisovatelkou paní Ta ána 
Holušová, pro okrsek . 2 (prosto-
ry bývalého Ob erstvení U p e-
jezdu, vchod vedle obchodu paní 
Homolové - p. 336) bude zapiso-
vatelkou paní Jana Martináková.

Pro volební kampa  mohou vo-
lební strany využívat své výv s-
ní sk í ky a plakátovací plochy 
v obci.

1. Seznam voli
Na obecním ú ad  (kancelá  

matriky a evidence obyvatel – 
v prvním poschodí vlevo) je od 10. 
íjna k nahlédnutí seznam voli  

obce Kun ice pod Ond ejníkem. 
Každý voli  m že do seznamu 
nahlédnout, zda je v n m správn  
uveden, pop ípad  údaje up esnit. 
Do seznamu je možno nahlédnout 
v ú edních hodinách, to je v pon-
d lí a ve st edu od 8.00 do 12.00 
od 13.00 do 17.00 hodin. Seznam 
voli  se uzavírá ve st edu 23. íj-
na 2013.

2. Právo volit
Právo volit do PS P R má státní 

ob an R, který alespo  ve druhý 
den voleb dosáhl v ku nejmén  
18 let, a nenastala u n j n která 

z p ekážek výkonu volebního prá-
va. P ekážkami výkonu volebního 
práva jsou:
a) zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z d vodu ochrany 
zdraví lidu
b) zbavení zp sobilosti k právním 
úkon m

3. Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samo-

statn  pro každou politickou stra-
nu, politické hnutí nebo koalici. 
Hlasovací lístky budou doru eny 
voli m poštou nejpozd ji jeden 
den p ede dnem voleb do PS P R. 
V p ípad , že voli m nebudou 
z jakéhokoliv d vodu hlasovací 
lístky doru eny, budou si je moci 
vyzvednout p ímo ve volební 
místnosti. Hlasovací lístky jsou 
opat eny otiskem razítka krajské-
ho ú adu.

4. P enosná volební 
schránka

Ob an, který se bude chtít zú-
astnit voleb do PS P R a bylo by 

pro n j ze zdravotních d vod  ob-
tížné p ijít k volbám osobn , m že 
požádat obecní ú ad o zajišt ní 
p enosné volební schránky. 

Dva lenové p íslušné volební 
komise jej pak v den voleb navští-
ví s p enosnou volební schránkou 
doma.

Požadavek sd lte telefonicky 
(tel. 556 843 193 a tel. 556 850 
154), pop ípad  písemn  na obec-
ní ú ad nebo prost ednictvím poš-
tovních doru ovatelek.

5. Zásady hlasování
Každý voli  hlasuje osobn , 

zastoupení není p ípustné. Voli  
po p íchodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a státní 
ob anství R platným ob an-
ským pr kazem nebo cestovním 
pasem R. Po záznamu ve výpisu 
ze seznamu voli  obdrží od okr-
skové volební komise prázdnou 
obálku opat enou otiskem ú ed-
ního razítka. Na žádost voli e mu 
OVK dodá za chyb jící nebo jinak 
ozna ené hlasovací lístky nové. 
Neprokáže-li voli  svou totožnost 
a státní ob anství R, nebude mu 
hlasování umožn no.

Ve volební místnosti si prohléd-
n te vyv šený hlasovací lístek 
ozna ený jako vzor, kde budou 
vyzna eni ti kandidáti, kte í se 
p ípadn  vzdali své kandidatury 
nebo byli svou volební stranou 
odvoláni. P i zjiš ování výsledku 

voleb se k takovým kandidát m
nebude p ihlížet.

Po obdržení hlasovacích lístk
a ú ední obálky vstoupí voli  do
prostoru ur eného k úprav  hla-
sovacích lístk . V tomto prosto-
ru vloží do ú ední obálky jeden
hlasovací lístek. Na hlasovacím
lístku, který vkládá do ú ední
obálky, m že zakroužkováním
po adového ísla nejvýše u 4 kan-
didát  uvedených na témže hla-
sovacím lístku vyzna it, kterému
z kandidát  dává p ednost. Jiné
písemné úpravy hlasovacího líst-
ku nemají na posuzování hlasova-
cího lístku vliv. 

S voli em, který nem že sám
upravit hlasovací lístek pro t les-
nou vadu anebo nem že íst nebo
psát, m že být v prostoru ur e-
ném pro úpravu hlasovacích lístk
p ítomen jiný voli , nikoliv však 
len okrskové volební komise,

a hlasovací lístek za n ho upravit 
a vložit do ú ední obálky.

Voli  hlasuje tak, že po opušt -

ní prostoru ur eného pro úpravu 
hlasovacích lístk  vloží ú ední 
obálku s hlasovacím lístkem p ed 
okrskovou volební komisí do vo-
lební schránky, m že tak u init 
jiný voli , nikoliv však len okr-
skové volební komise. Nepoužité 
volební lístky m že voli  odložit 
do ozna ené schránky.

Voli i, který se neodebral do 
prostoru ur eného pro úpravu hla-
sovacích lístk , okrsková volební 
komise hlasování neumožní.

lenové okrskových voleb-
ních komisí nemohou poskyto-
vat informace o pr b hu voleb, 
a to až do podepsání zápisu 
o pr b hu a výsledku hlaso-
vání. Zákaz se nevztahuje na 
údaje o po tu voli , kte í již 
hlasovali.

Vážení ob ané, využijme svého 
zákonného práva a zvolme zá-
stupce do Poslanecké sn movny 
Parlamentu eské republiky po-
dle svých p edstav.
Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce            

Volby do Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky

Dne 7.9.2012 se konal hv zdicový výstup na vrchol Tane nice nad Pus-
tevnami. Zú astnilo se 98 turist  z celé republiky. Po así nám p álo a tak 
se akce vyda ila. Sou asn  se konala akce Beskydská 7, takže všichni 
m li možnost zdatné turisty pozdravit, prost  dv  mouchy jednou ra-
nou. Doufáme, že p íští rok tam uvidíme více kun i an . P ipomínáme, 
že všechny akce jsou prezentovány ve sk í kách K T i na stránkách 
obce. Každý se m že kdykoliv p idat. Budeme se t šit, že p ijdete rozší-
it naše ady, pobavit se mezi známé a kamarády a samoz ejm  na erpat 

nové síly z p írody, která je tu pro nás. Výbor K T

Z innosti kun ických turist
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Na základ  zaslané zprávy Krajské správy SÚ v Ostrav
Vás informujeme, že v dob  od 10. zá í do 15. listopadu
2013 prob hne tazatelské šet ení v terénu u 2,3 tisíce menších
zem d lských subjekt . Pracovníci zapojeni do terénního
šet ení se budou prokazovat pr kazem tazatele, vydaným
Krajskou správou SÚ, který je ve spojení s ob anským
pr kazem oprav uje k provedení Strukturálního šet ení
v zem d lství 2013, nebo pr kazem zam stnance SÚ.
Ve všech fázích zpracování je zaru ena anonymita zjišt ných
údaj  a získaná data jsou d sledn  chrán na podle požadavk
zákona . 89/1995 Sb. o státní statistické služb , ve zn ní
pozd jších p edpis , a podle zákona . 101/2000 Sb. o ochran
osobních údaj . V p ípad  pot eby m žete kontaktovat 
pracovníka Krajské správy SÚ paní Ing. Evu Kramolišovou,
tel. 595 131 212.

Ing. Jaromír Kartous, editel Krajské správy SÚ v Ostrav

Informace
Krajské správy SÚ v Ostrav
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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

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Dou ím matematiku ZŠ, SŠ a VŠ,

p ipravím k maturit  i k p ijímacím zkouškám.

Mobil: 737 156 985

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nabízím vedení ú etnictví a da ové evidence.

i.  uksova@volny.cz,

775 637 265

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY K
Škola za ala

Zdravý životní styl

Školní rok 2013/2014 jsme letos zahá-
jili v pond lí 2. zá í. Nejvíce se na ten-
to den ur it  t šilo 25 nových školák ,
kte í nastoupili do 1. t ídy. Byl to pro
n  i jejich rodi e den slavnostní, jist
napln n radostí a velkým o ekáváním.
Všechny p ítomné p ivítal editel ško-
ly Tomáš Kolesa, pozdravit prv á ky,
povzbudit je do školní práce a p edat 
jim dárky p išel i Tomáš Hrubiš, staros-
ta obce. Letos budou své první školní 
zkušenosti sbírat tyto d ti: Anna Bed-
nárková, Veronika Cochlarová, Tereza 

Davidová, Milan Filgas, Eduard Halla, 
Martin Hrubiš, Dalibor Ká a, Adam 
K enek, Filip Látal, Michaela Lorenco-
vá, Tomáš Máca, Karolína Mace ková, 
Valentýna Mace ková, Jolana Madryo-
vá, Lenka Madryová, Lukáš Macho, 
Markéta Menšíková, Jakub Nikel, 
Martin Ondra, Ond ej Strnadel, Karolí-
na Strnadlová, Radan Šlechta, Dalibor 
Šrámek, Petr Tofel a Jakub Vorobel. 
P eji d tem hodn  sil a radosti a všem 
rodi m spoustu trp livosti, pohody 
a spokojenosti z výsledk  jejich práce. 

D ti vstoupily tento den na dlouhou 
cestu za poznáním a vzd láním, a aby 
ta cesta nebyla jen plná dobrodružství 
a byla vždy hlavn  bezpe ná, zavítal 
mezi d ti hned první týden p íslušník 
dopravní policie ve Frýdlantu nad Os-
travicí Radim Pilch, který d tem p i-
pomenul pravidla chování na silnici 
a také bezpe ného p echázení silnice, 
což si pak prakticky pod jeho vedením 
vyzkoušely na p echodu pro chodce 
U Hu a ství. P ejeme tedy všem š ast-
nou cestu. Eva Sladká, t ídní u itelka

24. zá í 2013 navštívily naši školu pra-
covnice frenštátského  wellness centra 
Radosti. Vyu ování d tem zp íjemni-
ly besedou o zdravém životním stylu,
p i níž se zam ily hlavn  na pitný re-
žim. D ti se dov d ly mnoho nového 
o nápojích, které b žn  konzumujeme. 

Poznávaly, které nápoje našemu orga-
nismu prospívají, které naopak škodí. 
Beseda byla dopln na o adu pokus , 
které jasn  prokazovaly škodlivost n -
kterých nápoj , mezi d tmi tolik ob-
líbených.  Na malém letá ku školáci 
dostali návod, kolik tekutin by denn  

m li vypít. O tento návod se s vámi 
rádi pod líme. Na každých 5 kg t -
lesné váhy pot ebuje t lo 2 dcl vody. 
Vzore ek pro výpo et: (váha:  5) x 2 
=dcl. Žáci ve t ídách ihned piln  po í-
tali a v íme, že se budou o své zdraví 
dob e starat. M. Jurková
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Y KARLA SVOLINSKÉHO
POD KOVÁNÍ

ESKÉ POJIŠ OVN
Cht l bych touto cestou pod kovat všem 22 dobrovolní-
k m z eské pojiš ovny a.s., kte í v pátek 13. 9. 2013 naší
škole vypomohli v rámci interní akce „Skultura“ se zve-
lebením školního areálu, kterou jako zam stnanci eské
pojiš ovny a. s. dobrovoln  provádí v rámci zviditeln ní
a výpomoci eské pojiš ovny i v jiných oblastech, než jen
pojiš ovnictví. Dá se íci, že moto eské pojiš ovny „Po-
máháme vám jít dál“ platí i v rámci této provedené in-
nosti. I p es ne zcela p íznivé po así, parta zbavila okolí
školy nálet , o istila obrubníky od plevele a pomohla zli-
kvidovat nebezpe ný odpad. D kuji všem a t ším se na
p ípadnou další spolupráci. Tomáš Kolesa

I ŠKOLA
ROSTE DO KRÁSY
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