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VÝSLEDKY PARLAMENTNÍCH VOLEB 
V NAŠÍ OBCI

Podle celostátní statistiky hlasovali ob ané Kun ic pod Ond ejníkem takto (vý et stran dle nejvyššího po tu 
hlas  sestupn ):

eská strana sociáln  demokratická - 251 hlas , 21,95%. ANO 2011 – 201 HLAS , 17,58 %. Komunistická 
strana ech a Moravy – 170 hlas , 14, 87%.  K es anská a demokratická unie – eskoslovenská strana 
lidová – 154 hlas , 13,47%. Úsvit p ímé demokracie Tomia Okamury – 110 hlas , 9,62%. TOP 09 – 70 
hlas , 6,12%. Ob anská demokratická strana – 70 hlas , 6,12%. eská pirátská strana – 29 hlas , 
2,53%. Strana zelených – 29 hlas , 2,53%. Strana svobodných ob an  – 16 hlas , 1, 39%.  Strana 
Práv Ob an  Zemanovci – 13 hlas , 1, 13 %. Politické hnutí Zm na – 7 hlas , 0,61%.  D lnická strana 
sociální spravedlnosti – 7 hlas , 0,61%. HLAVU VZH RU – volební blok – 6 hlas , 0,52%. Suverenita 
- strana zdravého rozumu – 5 hlas , 0,43%. Strana soukromník  eské republiky – 4 hlasy, 0,34 %. 
Koruna eská (monarchistická strana ech, Moravy a Slezska) – 1 hlas, 0,08%.

Starosta obce d kuje ob an m za jejich p ístup k volbám.  Ú ast ve volbách byla v naší obci vyšší než celostátní 
pr m r. K volbám p išlo celkem 63,2 % oprávn ných voli . Dále vyslovuje pod kování za práci lenkám 
a len m okrskových volebních komisí, zapisovatelkám a zam stnanc m obecního ú adu, za bezchybné 
zajišt ní organizace voleb. 

(Na snímku Zde ka Šruba e jedna z volebních  komisí)



211/2013

OBECNÍ NOVINY ro ník XXIII., íslo 11/2013 • Vydává Obecní ú ad v Kun icích pod Ond ejníkem. Evi-
den ní íslo MK R E 12357 • Vychází vždy v prvním týdnu v m síci • Uzáv rka každého ísla je 25. dne 
p edcházejícího m síce • Redakce: Obecní ú ad, 739 13 Kun ice pod Ond ejníkem 569 • tel.: 556 850 154, fax 
556 850 171, e-mail: noviny@kuncicepo.cz • Odpov dná redaktorka: Michaela Šebelová • Technická redakce: 
Petr Andrle, nakladatelství a vydavatelství MORAVSKÁ EXPEDICE®, Tisk: René Daubner - APRO Bruntál 
• Výtisk zdarma • Prošlo jazykovou korekturou.

Informace o chodu obecního ú adu
o váno ních svátcích

Obecní ú ad v Kun icích pod Ond ejníkem
informuje ob any o t chto zm nách v prosinci 2014:

V pond lí 23. 12. 2013, v pátek 27. 12. 2013
a v úterý 31. 12. 2013 bude ú ad uzav en.

Ú ední hodiny z pond lí 23. 12. 2013 se p esouvají
na tvrtek 19. 12. 2013 od 8.00 do 15.00.

Ond ejnický MTB duatlon se letos uskute nil již po sedmé. O d j i ký MTB d tl l t k t il již d é
Podrobn ji uvnit  listu.

OP T ROZSVÍTÍME VÁNO NÍ STROM
Srde n  zveme všech-
ny ob any na slav-
nostní rozsv cení Vá-
no ního stromu, kte-
ré prob hne v pátek 
6. 12. 2012 od 16:30
p ed prodejnou potra-
vin na Hu a ství. Pro-
gram letos oživí vy-
stoupení d tí z ma-
te ské školy. Nebude 
chyb t ob erstvení. 
P ijde i Mikuláš s an-
d ly. Dosp lým nalé-
váme sva ák!

P edávání kompostér
domácnostem

V minulých Obecních novinách jsme podali základní informa-
ci o projektu „Zavedení systému kompostování BRO vznikajících
v domácnostech v obci Kun ice pod Ond ejníkem.“ V sou asné dob
jsou kompostéry p ipraveny k vydání majitel m rodinných dom
s trvalým bydlišt m v obci. Kompostéry budou vydávány bezplatn .
Kompostér je plastový šestihranný o objemu cca 910 lit-
r , vysoký 95 cm, o pr m ru 131 cm, barva zelená, hmotnost 
29 kg. Kompostéry se budou vydávat v rozloženém stavu. Jed-
ná se o svázaný balík o velikosti p ibližn  90 x 67 x 25 (cm)
a k tomu bude dodáno víko ze dvou ástí - jedna  ást má rozm r 
p ibližn  97 x 56 (cm). Kompostér pohodln  naložíte do osobního
automobilu nebo se dá odvézt na p íru ním vozíku. Celkem je k dis-
pozici 550 ks kompostér . Každý vlastník rodinného domu, který si
p ijde pro kompostér nejd íve podepíše s obcí „Smlouvu o výp j -
ce movité v ci na dobu p ti let“ a „Protokol o p edání a p evzetí
kompostéru“. Po uplynutí této doby se kompostér stává vlastnictvím
majitele domu. Zn ní smlouvy o výp j ce uvádíme v Obecních no-
vinách, abyste m li možnost se s ní v klidu p ed podpisem seznámit.
Kompostéry budou vydávat pracovníci obce v areálu pily (d íve
Drobné provozovny) ve velkém plechovém skladu vlevo, kde bude na
ukázku složen jeden kompostér. V p ípad  pot eby poradí pracovní-
ci obce, jak kompostér složit. Ke kompostéru bude dodán návod na
montáž a brožura o kompostování. Smlouva o výp j ce a protokol
o p evzetí se bude podepisovat p ímo na míst  p i výdeji komposté-
ru.Zjistíte-li p i montáži  kompostéru vadu na výrobku, reklamujte
jej na obecním ú adu u paní Danuše Svobodové. Sou ástí dodávky
kompostér  je i uspo ádání besedy s odborníkem o kompostování,
která prob hne v zasedací místnosti obecního ú adu v pond lí 25.
listopadu 2013 v 17:00 hodin.
Kompostéry budou vydávány b hem m síce listopadu následovn :
pond lí    8 – 12 hodin
st eda  14 – 17 hodin
pátek    8 – 12 hodin
sobota    8 – 12 hodin   (16. 11. a 23. 11.)
Výdej kompostér  bude zajiš ovat pan Lumír Just, tel.:
734288922.
Sou ástí dodávky kompostér  je i uspo ádání besedy s odborní-
kem o kompostování, která prob hne v zasedací místnosti obec-
ního ú adu v pond lí 25.listopadu 2013 v 17:00 hodin. Kom-
postéry budou vydávány b hem m síce listopadu následovn :-
pond lí 8 – 12 hodin st eda 14 – 17 hodin pátek 8 – 12 hodin
sobota 8 – 12 hodin (16. 11. a 23. 11.) Výdej kompostér  bude
zajiš ovat pan Lumír Just, tel.: 734288922.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Stru n  ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém XVII. zasedání, konaném dne 22. 10. 
2013
Vzalo na v domí:

kontrolu usnesení z XVI. zasedání zastupitelstva obce ze dne 
30. 7. 2013 
informace o jednáních rady obce
záv re ný ú et dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštát-
sko za rok 2012 a Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení 
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2012
zprávu o kontrole hospoda ení spole nosti Kun ická s.r.o. za roky 
2011 a 2012

     Schválilo :
úpravu rozpo tu obce . 11/2013 podle p ílohy . 1
sm nu parcely . 2177/1 o vým e 177 m2 (Obec Kun ice p. O.) - za 
ást parcely . 2177/6 o vým e 356 m2 (S. M. Ostrava) - sm na 

177 m2 – místní komunikace v k. ú. Kun ice pod Ond ejníkem
Odložilo:

projednávání žádosti o  nan ní p ísp vek ímskokatolické far-
nosti Kun ice p. O. na zhotovení nového zvonu pro d ev ný kostel 
z d vodu nesouhlasu s žádostí ímskokatolické farnosti Kun ice 
p. O. o p ísp vek z Nadace OKD. ZO zárove  pov ilo starostu 
obce neodkladným jednáním se zástupci ímskokatolické farnos-
ti Kun ice pod Ond ejníkem
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SPOLE ENSKÁ RUBRIKASPOLE ENSKÁ RUBRIKA

Ji í Maštalí  .......................................................................  90 let
Marie Cvi ková ................................................................  85 let
Marie Chylková ................................................................  84 let
Miloslav Mazoch ..............................................................  83 let
Irena Jal vková .................................................................  83 let
Miroslav Bernovský .........................................................  81 let
Ludmila Holušová ............................................................  81 let
Bohumír Ku ec .................................................................  80 let
Emilie Štochlová ...............................................................  80 let
Vlasta Lukešová ................................................................  70 let
Josef Benda .......................................................................  70 let
Eva Petrová ........................................................................  70 let
Zden k Mazoch .................................................................  65 let
Bohuslav Pavliska .............................................................  65 let
Marie Dedková ..................................................................  60 let

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

Jubilanti listopad 2013

Vzpomínáme
Dne 5. listopadu 2013 uplyne rok od úmrtí pana Aloise Chasáka.
Vzpomíná manželka Žo  e s rodinou

Dne 5. íjna 2013 jsme p ivítali do svazku naší obce t chto 
7 nov  narozených ob ánk :
Iris Hamerníkovou, Lucii Knapkovou, Nelu Machovou, 
Michala Macha, Tomáše Adamce, Davida Michnu a Filipa 
Foltýna. D tem i rodi m p ejeme hodn  zdraví, št stí a spo-
kojenosti. (foto Zden k Šruba )

Oznámení ob an m
Gynekologická ambulance MUDr. Jany Psotové 

oznamuje zm nu telefonního ísla: 
p vodní íslo: 556 850 067 zrušeno!

Nové íslo: 603 294 970

Vítání ob ánk  v íjnu 2013
P IBYLA T I D V ÁTKA 

A TY I KLUCI
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KUN ICKÝ KALENDÁ
DO KAŽDÉ RODINY

Kalendá  na p íští rok je ur en pro každou domácnost. Krom  b žného
kalendária upozorní na aktivity celé obce v roce 2014, o kterých již
v sou asné dob  víme. Fotogra  e použité v kalendá i zase p ipomínají
akce po ádané obcí, školou nebo spole enskými organizacemi
v minulém období. Kalendá e dostanete s p íštími obecními novinami.

Kun ická be ka 
V sobotu 28. zá í jsme po ádali další ro ník sout že Kun ická be -
ka. Dopoledne se utkala proti sob  družstva žák  v požárním útoku
s vodou, odpoledne pat ilo dosp lák m. Na dopolední ást p ijelo
18 družstev mladší i starší kategorie a 2 družstva mini žák  – z Kun ic
a Lu iny.  Vít zem mladších žák  se staly Trojanovice p ed Jistební-
kem a Lu inou, starší kategorii vyhrály Oprechtice p ed Trojanovice-
mi a Mo kovem.
Od 14. hodiny se pak postupn  na start naší sout že postavilo 16 kla-
sických a 3 recesistická družstva. Úkolem bylo dostat do malé branky
pivní sud dv ma proudy vody sou asn .  Hlavní sout ž vyhrálo naše
družstvo Kun ice - ženy, na 2. míst  Kun ice -  muži a na 3. smíšené
družstvo Fry haska. 
Na záv r celé akce provedla své útoky 3 „sranda“ družstva, a to
Lichnov - krásní muži v dámském i pánském spodním prádle, dru-
hým družstvem byli Ve erní ci v pohádkových kostýmech a nejv t-
ší úsp ch sklidil 3. tým - Labutí jezero. Sout žení bylo doprovázeno
i p íslušnou hudbou. Všem p íznivc m doporu uji prohlédnout fotky
a shlédnout nato ená videa na  http://sdhkuncicepo.mypage.cz/.  Ur i-//
t  se zasm jete a zp íjemníte si dlouhé podzimní ve ery!!!

Za výbor SDH Kun ice Pod Ond ejníkem, V ra Kahánková

Ond ejnický MTB duatlon
už po sedmé

První íjnovou ned li se konal již 7. ro ník Ond ejnického MTB 
duatlonu. Po lo ském deštivém pr b hu závodu jsme jen s obavami 
sledovali p edpov di po así a báli jsme se, že po tak krásném m síci 
zá í za ne, asi pro mnohé ,,kone n “, deštivý podzim. Našt stí vše 
dopadlo dob e. Obloha byla sice zamra ená, ale p íjemné teplo 
p ilákalo na start 76 závodník .
Celkov  se závod vyda il. Jelikož b žecký závod Ond ejnická patnáctka 
byl naplánován na 12. 10., nedošlo p i závod  ke stížnostem na špatn  
ozna enou tra , která se nám vloni kryla s Patnáctkou. Díky vst ícnosti 
personálu domu Lara a Restaurace U sest i ek, bylo o naše závodníky 
postaráno. Mohli umýt sebe i svá kola a ob erstvit se podle chuti.
D kujeme tedy Beskydskému rehabilita nímu centru za to, že se 
závod mohl uskute nit v prostorách závodu, jehož prost edí a zázemí 
si závodníci pochvalují. Pod kování pat í také sponzor m – AVG, 
Superior, Remoska, Puzzle design by VIN&-CO, Skialpin Pustevny, 
Retigo, Triton s.r.o., Šitavanc sport Kop ivnice, Comels, obcím 

eladná a Kun ice pod Ond ejníkem - kte í celoro n  podporují náš 
klub. „N co na zub“ jako vždy v novaly pekárny Lomná Frenštát 
pod Radhošt m a Turkova pekárna Tichá. V neposlední ad  pat í 
dík také po adatel m, kte í tuto akci p ipravili. D kujeme i všem 
závodník m za ú ast a bezproblémový pr b h závodu a budeme 
se op t t šit na setkání na našem ervnovém Závodu horských kol. 
Velmi p kné fotogra  e a výsledky i z dalších závod  najdete na: www.
mtbondrejnik.cz. Pavla Myná ová, MTB Ond ejník

POZVÁNÍ NA PROMÍTÁNÍ
Klub eských turist  Kun ice pod Ond ejníkem, zve všechny
p íznivce turistiky dne 15. 11. 2013 od 17:00 hod na tradi ní promítání
uskute n ných turistických akcí. Promítání se koná v zasedací
místnosti na obecním ú ad  v Kun icích pod Ond ejníkem. Bližší
informace: p. Božena Marti ákovi, Kun ice pod Ond ejníkem 405,
tel: 556850274, mobil : 7378811120, manželé Hurníkovi, Kun ice pod 
Ond ejníkem 583,tel : 556850424, mobil : 608444789

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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Do konce listopadu je možno žádat 
o neinvesti ní dotace z rozpo tu obce

Upozor ujeme všechny organizace, že mají stejn  jako v minulých letech
op t možnost požádat o neinvesti ní dotaci na svou innost nebo pravidel-
né akce po ádané v roce 2014. Žádosti je nutno podat písemn  na obecní
ú ad nejpozd ji v termínu do 29. 11. 2013. Na pozd  podané žádosti nebu-
de brán z etel. V pr b hu roku 2014 bude možno žádat neinvesti ní dotaci
pouze na mimo ádn  konané akce. P íjemci dotace v roce 2013 formulá e
obdrželi emailem. Pro nové žadatele je formulá  ke stažení na webu obce
www.kuncicepo.cz nebo k dispozici na podateln  obecního ú adu.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU 
Galerie Karla Svolinského p i ZŠ a MŠ, 

Kun ice pod Ond ejníkem
vás zve na výstavu

UM LECKÁ TVORBA EVY 
HABRNALOVÉ

Slavnostní otev ení výstavy
prob hne 21. 11. 2013 v 17:30 hodin

Výstava potrvá do 21. 12. 2013

„P esladká ústa mamin ina, když 
u ila nás íkanky…“

aneb hodina eštiny v knihovn
Po n kolika úvodních hodinách literární výchovy m li naši šes áci
a sedmáci slíbeno, že si výuku zpest íme návšt vou místní knihovny.
Po p edchozí domluv  s knihovnicí, paní Marií Starnovskou, jsme tedy
25. 9. dopoledne odešli ze školy na krátký literární výlet. Ob  knihov-
nice žáky mile p ivítaly, usadily a výuka mohla za ít. Ve stru nosti
se žáci dozv d li, jak a kde knihovna v obci vznikla, jakým zp so-
bem jsou knihy azeny a získávány, kolik svazk  má místní knihovna
k dispozici pro tivé ob any. Protože návšt va knihovny byla sou ástí
vyu ování, žáci v d li, že je i tam bude ekat dost práce – dílna tení
poezie. Každý si vybral knihu básní, do níž se pe liv  za etl, aby v zá-
v ru mohl úsp šn  zpracovat malý pracovní list a pod lit se s ostatními
o dojmy z etby, což u verš  není tak zcela jednoduché. Dvouhodina
eštiny nám v knihovn  rychle ub hla, práce se d tem líbila. Máme

domluveno, že se tam zase n kdy sejdeme a podíváme se na jiné žánry
a témata literatury. Velké pod kování pat í knihovnicím, zvlášt  paní
Starnovské, za p ípravu, ochotu a trp livost, s jakou k našim žák m
p istupovaly. V dalším týdnu se žáci ve škole dozv d li pozitivní zprá-
vu, že si v naší kun ické knihovn  mohou p j ovat knihy bez placení
poplatku až do svých 15 let. Za výbornou spolupráci d kuje

M. Kahánková, u itelka eského jazyka

RADA ROZHODLA 
VE PROSP CH VZD LÁVÁNÍ D TÍ

Obecní knihovna uvítala dne 25. zá í žáky ZŠ, a to ze šesté a sed-
mé t ídy. Žáci strávili první hodinu v prostorách knihovny, v nichž 
se seznámili s knihovnickým fondem, len ním knih a také 
s knihami zap j enými z regionálního fondu. Druhou hodinu se 
žáci zaobírali básn mi. Knihovna jim každému poskytla básnic-
kou sbírku. V tichém soust ed ní žáci plnili jazykové a literár-
ní úkoly. Sv j výsledek poté nahlas prezentovali p ed ostatními. 

eštiná ce, paní u itelce Marii Kahánkové, se tato hodina v neobvyk-
lém prost edí povedla. Knihovnice, Mgr. Marie Starnovská, nabídla 
žák m možnost stát se tená i knihovny. Bude to nyní o to snazší, 
že rada obce rozhodla o zrušení tená ského poplatku - a to do v ku 
patnácti let. Dne 7. íjna do knihovny zavítal tená ský kroužek ZŠ. 

ítá  pouhé t i tená e, ale všichni se stali hned tená i naší knihovny.  
Nejsou to jediné d ti, které z kun ické školy chodí do knihovny. Je jich 
více, ale samoz ejm  knihovna by byla ráda, kdyby cestu do knihov-
ny našli i ti, kte í na tená skou legitimaci dosud nepomysleli. Rada 
obce se rozhodla pro vy len ní ur ité  nan ní ástky, ze které by se 
zakoupily nové d tské knihy, které by byly pro d ti p itažlivé. Uvidí-
me, zda se nám takto poda í p itáhnout více d tí ke tení -  základní 
intelektuální dovednosti.  
Bylo by opravdu bezvadné, kdyby se ady d tských tená  v naší 
knihovn   rozhojnily.  Marie Starnovská, knihovnice                                                                                                           

PANOVA FLÉTNA A CIMBÁL
V PROM NÁCH STALETÍ

Svatováclavský hudební festival, o. s. (SHF, o. s.) realizuje vedle svého
hlavního projektu - stejnojmenného podzimního festivalu duchovní
hudby - již šestým rokem také cyklus koncert  „ tvero ro ních ob-
dobí“. Jedná se o cyklus koncert  probíhajících po celý rok a vztahují-
cích se vždy k daným ro ním období. Záštitu nad koncertním cyklem
„ tvero ro ních období“ p evzal Mons. František Václav Lobkowicz,
O. Praem. – sídelní biskup ostravsko-opavské diecéze.

Ned le 1. 12. 2013, 17:00 hodin
Kun ice Pod Ond ejníkem, kostel sv. Ma í Magdalény

Liselotte ROKYTOVÁ - Panova  étna
Jan ROKYTA mladší  - Cimbál, zobcová  étna

Liselotte & Jan Rokytovi vytvo ili netradi ní nástrojové spojení Pa-
novy  étny a cimbálu. Koncertní program manžel  Rokytových obsa-
huje jak folklorní hudbu východní Evropy, tak i transkripce a p vodní 
skladby pro Panovu  étnu a cimbál. V programu zazn jí skladby od 
období st edov ku až po sou asnou hudbu, mimo jiné skladby Bély
Bartoka, Claude Debussyho a dalších.

Sk ítci Podzimní ci
ve školní Mate ské škole

Už jste n kdy slyšeli o sk ítcích Podzimní cích? My ve školce v íme, že
existují a dokonce naši p edškoláci od Motýlk  a Ptá k  dostali od nich
psaní. Proto jsme se vypravili na celodenní výlet do kun ických les , aby
plnili úkoly ty  brášk , a to sk ítka Podzimní ka, Listná ka, Mechá ka
a H ibá ka. Sk ítkové nás tajn  cestou sledovali a dávali nám znamení, že
jsou blízko a že musíme splnit to, co nám p ipravili.  Úkoly byly n kdy
i trochu t žké, ale všechny d ti zvládly, i ten nejt žší pro kluky – postavit 
p es potok most pro holky, aby si nenamo ily boty.  Ale naši kluci jsou
moc šikovní a dokonce se zachovali jako opravdovští chlapi a p i p ejití
po most  podali d v at m pomocnou ruku. Nejt žší úkol nás ekal na
konci, kdy d ti našly pod kouzelným stromem 2 hrušky a m ly z nich
ve školce p esn  tak jako sk ítkové uva it povidla. Druhý den tento úkol
zvládly a ochutnaly, jak dobrá jsou kouzelná hrušková povidla.  Cestou se
stavil na výborný ob d v penzionu Ond ejník, kde na nás dokonce ekal
jeden sk ítek i s odm nou pro d ti. Te  je s námi ve školce, hlídá nás, a až
skon í podzim, vrátí se za svými kamarády do lesa. Nejenom p edškoláci,
ale i malí Motýlci a Ptá ata se vydali hledat poklad sk ítka Podzimní ka.
Cestou jsme museli plnit mnoho úkol , které jim sk ítek nachystal. Nako-
nec d ti hledaly poklad d mysln  ukrytý na dvore ku Hosp dky Na Ko-
pe ku. Po výborném ob d  se spokojené a unavené d ti vrátily do školky.

Moc d kujeme paní
Kate in  Michálkové
z Penzionu Ond ej-
ník a paní Simon
Macurové z Hosp d-
ky Na Kope ku na
výborné jídlo a hlav-
n  za jejich p ístup
k našim d tem. Ješt
jednou moc díky!!!

Šárka Fialová,
V ra Kahánková,

Zde ka Zelová

M
K
z
n
M
k
v
n
k
j



611/2013

Až p ijdete k Leopoldce, která leží mezi Malou a Velkou
Stolovou, vzpome te, že má velice zajímavou historii.  Byla
postavena v roce 1911 arcibiskupským lesním ú adem v Os-
travici v revíru eladenském. Sloužila jako útulek pro lesní
personál i jako do asné sídlo myslivecké. V roce 1917, jak 
se píše v její kronice, „lehla popelem byvši neznámým zlo-
myslníkem zapálena“. V roce 1926 byla postavena znovu
a pojmenována k ticím jménem ThDr. Leopolda Pre ana,

LOVECKÁ CHATA LEOPOLD



11. arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského. 
Otev ena byla slavnostn  26. ervence 1926 za p ítomnos-
ti pana arcibiskupa. Otev ení se zú astnil i tehdejší ministr 
eskoslovenské vlády Msgr. ThDr. Jan Šrámek, arcibiskup v

dlouholetý p ítel. Den p edtím oba posv tili nové zvony huk-
valdského kostela. Kostelu je daroval práv  arcibiskup Pre an,
jako náhradu za zvony zrekvírované v roce 1916. Slavnostního
aktu v Hukvaldech se tehdy zú astnil i Leoš Janá ek.  Od té

doby uplynulo 87 let. Leopoldka stále stojí a za celou tu dobu 
byla otev ena turist m, myslivc m i dalším zájemc m. O její 
provoz se starali lesníci z eladné. Otiskujeme originální pod-
pisy arcibiskupa Pre ana a ministra Šrámka. 
A tohle je již (na snímku vlevo) ona skv lá lovecká chata 
Leopoldka. Ta (49°30‘22.124“N, 18°18‘37.876“E) za ala tedy 
psát svoji novou historii v ervenci 1926. Její pam tní kniha 
je úžasným dokladem aktivit lidí. Lesník , turist , myslivc , 

p íznivc  lesa i náhodných 
host . Všichni se shodují 
na tom, že je postavena na 
výhodn  položeném míst . 
Pobyt v této lovecké chat  
jim umožnil, aby lépe po-
znali nádherné partie mezi 
Malou a Velkou Stolovou, 
p ípadn  i krásy dalších hor 
v okolí.
Nap íklad v  srpnu 1967 
zde strávili víkend mladí 
táborníci z Kun ic pod On-
d ejníkem. Turisté z této 
obce, jak si vzpomíná 
dnešní starosta Ing. Tomáš 
Hrubiš, zde byli astými 
hosty. Musí to v d t, proto-
že sem s nimi chodil. Byli 
zde nap íklad v listopadu 
1974 v po tu 43 ú astník  
a posléze turisté z Kun ic 
p icházeli pravideln  až 
do roku 1985. Chata Leo-
poldka (asi 950 m n. m.) je 
nejen jakýmsi orienta ním 
bodem pro turisty, ale je 
již trvalou sou ástí onoho 
prostoru mezi ob ma Sto-
lovými.

Takhle se do historie Leo-
poldky zapsalo 13 state -
ných p íslušníku kmene 
STAVA  (pionýrský tábor 
stejného jména z Kun ic 
pod Ond ejníkem) a 15 ne-
mén  state ných dcer tohoto 
kmene. T eba n kte í z nich 
i dnes poznají své podpisy, 
by  uplynulo 46 let.
(Z p ipravované publikace 
„ Cestami lesními od Lysé 
až po Radhoš “, kterou 
p ed letošními váno ními 
svátky vydá Okrašlovací 
spolek Rozhledna).  

Petr Andrle

DKA A KUN I TÍ TURISTÉ
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Hallowen 2013
I letos, jako každoro n , prob hla sout ž ve vy ezávání dýní pro Hallowen.
Dýn  dodal, stejn  jako v minulých letech, ob tavý pan Jan Michna, které-
mu bych tímto cht la jménem všech d tí i dosp lých naší školy pod kovat.
Bez n j by tato akce nemohla tak úsp šn  prob hnout. Prohlédn te si foto-
gra  e s nápady d tí a jejich zájmem o tuto innost.

Dana Heryánová, u itelka výtvarné výchovy

Spole né úsilí se vyplatilo!!
Po kladných zkušenostech s elektronickou aukcí na 
dodávky energie, mají nerozhodnutí ob ané mož-
nost zapojit se do další e-aukce. Aukce dopadla vel-
mi úsp šn , ob ané ušet í až 33,86 % na elekt in  
a 31,71 % na zemním plynu.
„E-aukce pro nás znamená: efektivní nástroj pro ná-
kup energií, díky kterému každá zú astn ná domác-
nost snadno dosáhne vysokých úspor. Do projektu se 
ob ané zapojili v m síci srpnu  letošního roku. Cílem 
celé AKCE bylo slou it co nejvíce domácností, spojit 
je do jednoho celku. Toto slou ení a zapojení domác-
ností do e-aukce tak zajistilo nižší ceny elektrické 
energie a zemního plynu,“ ekla obchodní partnerka 
spole nosti eCentre Renáta Hrubá.
Jediné co bylo nutné ud lat, bylo p ijít na kontakt-
ní místo v prostorách obecního ú adu Kun ic pod 
Ond ejníkem. Zájemci si p inesli kopie smluv od 
stávajících dodavatel  s posledním ro ním vyú to-
váním a také se p ihlásili do e-aukce.
Následující kroky po ukon ení elektronické aukce 
p iblížila paní Renáta Hrubá: „Pokud je po aukci 
cena pro zájemce výhodn jší, než od sou asného 
dodavatele, jediné co musí ud lat je podepsat no-
vou smlouvu. Všechno ostatní, v etn  administra-
tivy nutné pro zm nu dodavatele, ud láme my, a to 
spole n  s novým dodavatelem. Ten také uhradí 
veškeré náklady spojené s aukcí.“
Výsledek aukce v Kun icích pod Ond ejníkem byl 
pro mnohé velkým p ekvapením. Do této aukce 
bylo zapojeno 3 568 domácností z celé eské re-
publiky. Tak velký objem zajistil ob an m Kun-
ic pod On ejníkem úsporu na elektrické energii 

v pr m ru 32,04 % a u zemního plynu v pr m ru 
26,15%. 

Úspora na elektrické energii vybraných ob an :

8 881,47 K 31,36%
7 329,95 K 33,40%
5 438,05 K 30,28%
7 620,49 K 28,61%

Úspora na zemním plynu vybraných ob an :
24 376,71 K 26,65%
12 987,61 K 28,81%
11 463,68 K 29,50%
2 734,65 K 32,00%

Pro neustálý zájem ze strany ob an  o zapojení do 
e-aukce  jsme pro Vás p ipravili v m síci listopa-
du další sb r dat, který se bude konat v úterý ve 
dnech  3.12.2013  a 10.12.2013 
od 14. - 17. hodin na obecním ú ad  v Kun icích 
pod On ejníkem .
„My lidé víme, že když se spojíme, m žeme dosáh-
nout velkých v cí, a to se nám v tomto projektu po-
tvrdilo.“  eCentre Renáta Hrubá 602 213 002
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 O T ÍD NÍ ODPAD  TROCHU JINAK
Moravskoslezský kraj se postupn  zlepšuje v t íd ní odpad .
Za rok 2012 dosáhl meziro ního nár stu výt žnosti t íd ného
sb ru plast , papíru, skla a nápojového kartonu ve výši 7 %,
což je mezi všemi kraji eské republiky nejvyšší zlepšení.
Ukazuje se také, že obyvatel m Moravskoslezského kraje
není t íd ní odpad  a životní prost edí lhostejné. Každý z nich
v lo ském roce vyt ídil v pr m ru tém  38 kg plastu, papíru,
skla a nápojových karton . 
T íd ní odpad  se stává p irozenou sou ástí životního stylu
obyvatel kraje. „Jak vyplývá ze statistik spole nosti EKO-
-KOM, a.s., na jednoho obyvatele Moravskoslezského kraje
p ipadalo v uplynulém roce bezmála 18 kilogram  vyt íd né-
ho papíru, 10 kilogram  plastu, více než 10 kilogram  skla
a tém  tvrt kilogramu nápojových karton ,“ uvedl nám stek 
hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast životního pro-
st edí Mgr. Daniel Havlík. Dodal, že celkové výsledky ko-
pírují celorepublikový pr m r. Nadpr m rn  se v kraji t ídí
barevné sklo a plasty.
Takové zlepšení souvisí podle p edstavitel  Moravskoslezské-
ho kraje zejména s dlouhodobou podporou a popularizací t í-
d ní odpad . „Spole n  s autorizovanou obalovou spole ností 
EKO-KOM, a.s. se již osmým rokem snažíme rozvíjet a zdoko-
nalovat celý systém nakládání s využitelnými složkami komu-
nálních odpad . V poslední dob  aktivity cílen  zam ujeme
na oblasti se slabšími výsledky. Tento sm r se nám osv d uje
a hodláme v n m i v budoucnu pokra ovat,“ sd lila vedou-“
cí odboru životního prost edí a zem d lství Krajského ú adu
Moravskoslezského kraje Ing. Silvie Sou ková. Za období tr-
vání spole ného projektu kraje a spole nosti EKO-KOM, a.s.
se poda ilo zvýšit množství vyt íd ných odpad  na jednoho
ob ana bezmála na dvojnásobek - z 19,2 kilogram  papíru,
plastu, skla a nápojových karton  v roce 2004 na lo ských 37,8
kilogram .
Za výbornými výsledky stojí, krom  osv tových a vzd láva-
cích aktivit, také stále se zlepšující dostupnost kontejner  na
t íd ní. Sou ástí spolupráce obou institucí je totiž i zahuš o-
vání sb rné sít  nádob na t íd ný odpad. Tím se stává t íd ní
pro lidi pohodln jší. „Tato skute nost totiž významn  napomá-
há nejen r stu množství, ale i zvyšování kvality vyt íd ných
odpad . Ke konci lo ského roku se na území Moravskoslez-
ského kraje nacházelo 19.535 barevných kontejner . Nejv tší 
podíl v sou asnosti tvo í nádoby na plast a sklo. Oproti konci
roku 2005 vzrostl po et nádob na t íd ní odpad  v pr m ru

o 80 %.“ vysv tlil regionální manažer spole nosti EKO-KOM “
pro Moravskoslezský kraj Lubomír Janda. Kontejnery na t í-
d ný sb r jsou tak ob an m v kraji blíž, nebo  jedno pr m rné 
kontejnerové hnízdo slouží pro p ibližn  200 obyvatel. V roce 
2005 to bylo o 140 lidí více.
„Jsem p esv d en, že jdeme správnou cestou. T íd ní odpa-
d  dlouhodob  podporujeme. Tyto výsledky p ináší nám všem 
pozitivní signál v podob  každoro ního nár stu množství vy-
t íd ných odpad . Jsme rádi, že se nám systematická podpora 
vyplácí,“ dodal nám stek hejtmana Havlík.“
Ješt  letos bude v kraji distribuováno dalších více než 890 kon-
tejner  na separovaný odpad v hodnot  tém  6 milion  korun. 
„V celkovém po tu se tak na konci roku dostaneme k po tu 
20 500 nádob na t íd ný odpad v Moravskoslezském kraji. 
Rovn ž budeme pokra ovat v distribuci speciálních sad ta-
šek na t íd ní odpad  v domácnostech. Realizace probíhá již 
t etím rokem a letos p ibude dalších 21 tisíc sad v oblastech 
Opavska, Frýdeckomístecka a v eském T šín “ doplnila Sil-“
vie Sou ková.

Víte, že jednomu obyvateli Moravskoslezského kraje trvá 
v pr m ru jen ty i m síce, aby ve své domácnosti vyproduko-
val tolik odpadk , kolik sám váží? Kdybychom tento odpad ze 
všech domácností v kraji za celý rok naložili na nákladní vlak, 
jeho délka by dosahovala neuv itelných 150 kilometr ! P itom 
by z t ch „odpadk “ mohlo vzniknout tolik nových v cí! 
Zhruba polovinu z t chto odpad  lze totiž znovu smyslupln  
využít, dají se dále t ídit a recyklovat. Z vyt íd ných PET lah-
ví se dnes vyráb jí nové PET lahve. Z t iceti recyklovaných 
PET lahví vznikne jedna d tská  eecová mikina, na tri ko jich 
sta í pouze deset. PET lahve - v nové podob  - jsou sou ás-
tí mnoha dalších výrobk , se kterými p icházíme denn  do 
styku a ani si neuv domujeme, z eho vznikly. Ze sm sných 
plast  se vyráb jí nap íklad plastové chodníky, obrubníky, 
protihlukové st ny podél rychlostních silnic a dálnic, p eprav-
ní palety, plotové pla ky i zatrav ovací dlažba. Ze stavebních 
prvk  vznikají d tské klouza ky nebo proléza ky. Z patnácti 
karton  od džus  nebo mléka se v papírnách vyrobí tolik papí-
ru, že vydá na jedno d tské leporelo, z deseti asopis  vznikne 
jedna kartonová krabice na televizi. Z p ti b žných sklen ných 
lahví se dá vyrobit nová váza. 
Z vyt íd ného skla se nej ast ji vyrábí sklo obalové – láhve na 
minerálky, alkohol a pivo, zava ovací sklenice a r zné sklen -
né výrobky. Sklo se také používá jako p ísada do speciálních 
druh  beton , brusných hmot, tepelných izolací a podobn . 
Papír se nej ast ji recykluje v papírnách na nový papír. Tímto 
zp sobem se m že použít až sedmkrát. Další možností jeho 
recyklace je výroba tepelných izolací nebo p ím sí do staveb-
ních hmot. Dob e využitelný je i nápojový karton. Krom  no-
vého papíru se z n j vyrábí i lisované a izola ní desky, které 
se používají ve stavebnictví jako alternativa sádrokartonových 
desek nebo p i výstavb  montovaných rodinných dom .  Mož-
ností, jak využít vyt íd ný odpad, je opravdu mnoho. Aby se 
dal odpad z našich domácností dále využít, je d ležité, aby byl 
správn  vyt íd ný. Pro jeho t íd ní slouží známé žluté, modré, 
zelené ale i bílé kontejnery, které jsou navíc ozna eny nálep-
kami podle toho, co do nich pat í. Není tedy pochyb o tom, 
že t íd ní odpad  má smysl! Více se o t íd ní a recyklaci: na 
www.jaktridit.cz nebo www.tonda-obal.cz.Ano, prob hl tudy Hallowen…A b hl t d H ll
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Smluvní strany

1. Obec Kun ice pod Ond ejníkem
se sídlem: Kun ice pod Ond ejníkem 569, PS  739 13
I :  00296856
DI :                CZ00296856
zastoupena: Ing. Tomášem Hrubišem, starostou obce,

(dále jen „p j itel„ “)

a

2.  Jméno a p íjmení: ...............................................................................
 (vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu)                                                                                     

narozen/a: ...........................................................................................
bytem: Kun ice pod Ond ejníkem . p. .........................................

      (dále jen „vyp j itel“)

Preambule
Obec Kun ice pod Ond ejníkem spole n  se Státním fondem ži-
votního prost edí a fondy Evropské unie - Fondem soudržnosti
a Evropským fondem pro regionální rozvoj p ipravila pro svoje
ob any projekt „Zavedení systému kompostování BRO vznikají-
cích v domácnostech v obci Kun ice pod Ond ejníkem.“ V rám-
ci tohoto projektu získávají ob ané zdarma kompostér. Smluvní
strany uzavírají tuto smlouvu za ú elem úpravy vzájemných práv
a povinností vztahujících se k užívání kompostéru v rámci uvede-
ného projektu.

lánek I.
P edm t výp j ky

1. P j itel prohlašuje, že je výlu ným vlastníkem movité v ci,
a to kompostéru KOMP 900 s touto speci  kací - objem: cca
910 litr , výška: 95 cm, hmotnost: 29 kg, barva: zelená.

2. P j itel p edává vyp j iteli kompostér k bezplatnému užívání
po dobu 5 let.

3. Vyp j itel prohlašuje, že je mu stav zap j eného kompostéru
dob e znám, nebo  si jej prohlédl p ed uzav ením této smlouvy,
a potvrzuje, že tento je ve stavu zp sobilém k ádnému užívání.

4. Vyp j itel dále prohlašuje, že je seznámen se zvláštními pravi-
dly, která je t eba p i užívání kompostéru zachovávat, a to ze-
jména s návody a instrukcemi ke kompostování, a tato pravidla
se zavazuje p i užívání kompostéru dodržovat.

lánek II.
Podmínky výp j ky

1. Vyp j itel m že kompostér užívat pouze k ú elu zpracování bio-
logicky rozložitelného odpadu z domácnosti a z údržby zelen .

2. Vyp j itel bere na v domí, že bez p edchozího souhlasu p j i-
tele nesmí kompostér p enechat k užívání t etí osob .

3. Vyp j itel je povinen kompostér chránit p ed poškozením,
zni ením, ztrátou nebo odcizením. Vyp j itel si bude údržbu,

opravy a ostatní služby spojené s ádným užíváním komposté-
ru zajiš ovat sám vlastním nákladem a úsilím a svým jménem. 
Dojde-li k poškození, zni ení, ztrát  nebo odcizení komposté-
ru, nemá vyp j itel nárok na zap j ení dalšího kompostéru.

4. P j itel p edá 1 ks kompostéru vyp j iteli p i podpisu smlou-
vy. Sou asn  bude vyp j iteli p edán Návod na montáž kom-
postér  a návod Kompostování v domácích kompostérech.

5. Vyp j itel se zavazuje, že po dobu 5 let bude v zap j eném 
kompostéru zpracovávat biologicky rozložitelný odpad a zbyt-
ky zelen  vzniklé v domácnosti vyp j itele.

6. P j itel m že kontrolovat stav kompostéru a také to, zda je 
kompostér užíván ke sjednanému ú elu. Vyp j itel je povinen 
p j iteli tuto kontrolu umožnit a poskytnout p i ní sou innost.

7. Obci poskytuje prodávající  rma záruku na kompostéry v dél-
ce 5 let od doby jejich zakoupení za p edpokladu dodržení 
návodu k obsluze, záru ních podmínek a obvyklého zp sobu 
užití. V p ípad  projevené vady na kompostéru dodá vyp j itel 
kompostér v záru ní dob  p j iteli (obci) a ten bude uplat ovat 
záruku u prodávající  rmy. Záruka je uplatnitelná pouze p i 
ádném užívání kompostéru.

lánek III.
Doba výp j ky a d vody ukon ení výp j ky

1. Tato smlouva o výp j ce se sjednává na dobu ur itou 5 let ode 
dne podepsání smlouvy.

2. P j itel m že smlouvu ukon it písemnou výpov dí s výpov d-
ní lh tou 60 dn  ode dne doru ení výpov di vyp j iteli nebo 
od této smlouvy písemn  odstoupit i p ed skon ením dohodnu-
té doby vyp j ení, jestliže vyp j itel nebude ádn  a v as plnit 
své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

3. P j itel m že dle § 662 ob anského zákoníku požadovat vrá-
cení kompostéru i p ed skon ením dohodnuté doby vyp j ení, 
jestliže vyp j itel nebude kompostér užívat s pé í ádného hos-
podá e, nebo jestliže kompostér bude užívat v rozporu s ú e-
lem, kterému slouží.

4. V p ípad  ukon ení této smlouvy jinak, než uplynutím výp j -
ní doby dle odst. 1 l. III. této smlouvy, je vyp j itel povinen 
vrátit p j iteli kompostér ve stavu v jakém jej p evzal s p i-
hlédnutím k obvyklému opot ebení.

5. Po skon ení výp j ky uplynutím výp j ní doby dle odst. 1 l. 
III. této smlouvy se kompostér stane vlastnictvím vyp j itele.

6.
lánek IV.

Záv re ná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího podpisu.
2. Kompostér bude umíst n na pozemku u rodinného domu vy-

p j itele v k. ú. Kun ice pod Ond ejníkem.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností origi-

nálu, p i emž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
4. Smlouva byla schválena na jednání RO 86/13 dne 30. 9. 2013.

V Kun icích pod Ond ejníkem dne: .....................................................

        ......................................                      ......................................             
    p j itel                                vyp j itel

Smlouva o pronájmu kompostér
Aby si zájemci o domácí kompostování (píšeme o tom na stran  2) mohli dop edu prostudovat smlouvu, 

kterou by mohli uzav ít s obecním ú adem, otiskujeme ji v plném zn ní.

Smlouva o výp j ce movité v ci  k RD .p. …………..
uzav ená níže uvedeného dne, m síce a roku, v souladu s ustanoveními § 629

a násl. zákona . 40/1964 Sb., ob anského zákoníku, v platném zn ní, mezi smluvními stranami:



11



1211/2013

Biologický odpad ur ený ke kompostování m žeme podle jeho vzniku
v domácnosti rozd lit na:
1. odpad z domácnosti (p evážn  z va ení)
2. odpad ze zahrady (tráva, listí, orezky strom  atd.).

Odpad z va ení,
na rozdíl od bio-
logického odpa-
du ze zahrady
nám vzniká po
celý rok a a-
stokrát zapomí-
náme, že i tako-
vý odpad se dá
zkompostovat,
p i emž se jed-
ná o velmi kva-
litní kompostva-
cí materiál, na
kterém si p dní
organismy vel-
mi pochutnají.
Hovo íme na-
p íklad o slup-

kách z ovoce, zbytcích z išt ní a va ení zeleniny, sko ápkách z vajec,
kávových a ajových zbytcích, i papírových kuchy ských ru nících, kte-
ré prost  hodíme do koše, jen proto, že se nám práv  nechce jít ke kompos-
téru. Práv  pro takové domácí kompostování je ideální pomocník 7 litrový
kompostovací koš s kompostovatelnými kapsami do domácností. Kom-

postovací koše k tomu ur ené mají množ-
ství provzduš ovacích otvor , což zabra uje
vzniku nežádoucího zápachu a bio odpad 
z kuchyn  v nich vydrží i n kolik dní. Ideální
umíst ní takového koše je blízko místu, kde
nejvíce v kychyni va íte nebo si p ipravujete
jídlo tak aby byl koš vždy po ruce. Když se
Vám kapsa naplní, tak ho jednou za týden vy-
nesete do kompostu p i emž se jedná o velmi
hygienickou záležitost. Odpadne tak každo-
denní b hání ke kompostéru a kvalitní bio-
logický materiál tak neskon í v odpadkovém
koši. D ležitou Sou ástí koš  na kuchy ský
odpad jsou kompostovatelné sá ky. Ty jsou
vyrobeny z p írodního škrobu, což umož u-
je jejich bezproblémové zkompostování už
b hem pár m síc . Sou ástí takového setu je

100 kompostovatelných sá k , což p i spot eb  1 sá ek za týden, vydrží 
i na dva roky.
Mezi základní principy kompostování m žeme za adit r znorodost kom-
postovaných materiál , které zmenšujeme a následn  sm šovat v kompos-
téry. Pro proces kompostování je nezbytný p ístup kyslíku, což dosáhne-
me astým obracením materiálu, p ípadn  provzduš ováním pom ckou 
k tomu ur enou. Jedná se o p ekopáva e - provzduš ova  kompostu (oce-
lová pozinkovaná ty  spirálovitého tvaru). Tato pom cka je neocenitelným 
pomocníkem p i provzduš ování nejen vrchních, ale i hlubších vrstev 
kompostu, bez nutnosti p ehazovat kompost jiným ná adím. Pr m r aerá-

toru je do 8 mm, což zajiš uje pohodlné pronikání do hloubky kompostu.
Když se nám nahromadí v kompostéry v tší množství biologického ma-
teriálu, p ípadn  nám p evládá n která z kompostovaných složek (hlavn  
tráva), doporu ujeme použít pro zkvalitn ní procesu kompostování urych-
lova  kompostu. Jedná se o tekutý koncentrát živých probiotických kultur 
p írodního p vodu, bez um lých chemických látek a geneticky modi  ko-
vaných organism . Jednoduše roz edíme podle návodu s vodou a zalévá-
me kompost. Jedno balení posta í na množství kompostovaného materiálu 
až do objemu 1050 litrových kompostér . Jeho výzmaným pln  oceníte 
hlavn  v období, kdy Vám vzniká mnoho biologického materiálu, který 
pot ebujete co nejrychleji zpracovat.
Hodn   št stí p i kompostování!

Jak si usnadnit kompostování v kompostérech? Používejte dopl ky ke kompostování!

V okamžiku, kdy si kladete podobné otázky, je z ejmé, že se chystáte
u init krok tím správným sm rem v oblasti nakládání s biologicky roz-
ložitelným odpadem (BRKO) ve vašem m st  i obci. P i kompostování
v domácích kompostérech dokonce ani nehovo íme o „nakládání“ s od-
padem, jelikož se jedná o p edcházení vzniku odpadu, a za odpad který
„nevznikne“ tedy nemusíme platit.
Z novely zákona o odpadech platné od 1. ledna 2013 vyplýva, že za komu-
nální odpad, v etn  biologicky rozložitelného, zodpovídá obec. Jestliže se
jedná o biologicky rozložitelný odpad pocházející z provozu tzv. spole né-

ho stravování (nap . restaurace, závodní kuchyn , bufet, hotel s restaurací 
apod.), za odpad zodpovídá provozovatel za ízení. Pokud obec prokáže, 
že nejmén  50 % obyvatel biologický odpad kompostuje, m že požádat 
o výjimku z povinnosti t íd ní sb ru BRKO.

P i rozhodování mezi kompostováním a svozem se nám nabízejí dv  mož-
né cesty:
První cesta svozu BRKO je nevyhnuteln  spojená s výstavbou v tší kom-
postárny (s kapacitou více než 10 tun kompostu ro n ), p i které je pot eba 

Kompostér, nebo bionádoba?
Kompostování, nebo svoz?
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po ítat s vysokou ekonomickou, ale i technickou a asovou náro ností.
P i svozu musíme zabezpe it do každé domácnosti pytle na bioodpad (ty
je navíc pot eba každoro n  dokupovat), nebo tzv. bionádoby. Ceny bio-
nádob se pohybují od 30 eur za kus, samoz ejm  za kvalitn jší nádoby
s ventila ním systémem a žebrováním m žeme zaplatit i dvojnásobek 

ceny. Další investicí je nákup svozového
auta, drti e, p ekopáva e kompostu, obslu-
hy a servisu atd. Jako plus bychom mohli 
uvést možnost návratu ásti investic z pro-
deje kompostu. Celkové náklady na svoz se 
nepo ítají v desítkách ale ve stovkách tisíc 
eur, a to si m že dovolit jen málokterá obec 
na Slovensku.

Druhá cesta kompostování v domácích kompostérech je cestou trvale udr-
žitelného rozvoje nakládání s BRKO. Výhodu  p edstavuje nákup kom-

postér  pro obec, p ípadn  m stskou 
tvr . Bioodpad v tomto p ípad  z stá-

vá p ímo u jeho p vodc  (doma na za-
hrad ) a v pr b hu 6 až 12 m síc  z n j 
získávají kvalitní kompost. Moderní 
kompostéry nehledí jen na prakti nost, 
ale i na estetiku, díky emuž splynou 
s koloritem každé zahrady.

Starosta obce, ale i ob an, ocení fakt, že mu nep ibývají další náklady 
spojené s manipulací s BRKO. Každá obec má svá speci  ka, a na jejich 
základ  lze p esn  ur it jaké kompostéry by byly pro ni tou nejvhodn jší 
volbou. Pro ilustraci, náklady obce s 500 obyvately, což p edstavuje v pr -
m ru 150 domácností, by byly na úrovni cca. 12 000 eur. Pokud bychom 
po ítali s nejvyšší kvalitou a p ipo etli bychom také n kolik velkoobjemo-
vých kompostér  (jejichž životnost je 20 let) k tzv. bytovkám, pohybovali 
bychom se na úrovni 15 000 eur.
Samoz ejm  na kompostování ve ejné zelen  za kterou je zodpov dná obec, 
úpln  posta í malé kompostovišt  s kapacitou do 10 tun kompostu ro n , 
které nepodléhá schvalovacímu procesu orgánem státní správy. P i p e-
kro ení kapacity je na jeho z ízení pot ebný souhlas orgánu státní správy. 

Pokud kompost využíva 
obec pro vlastní pot ebu, 
nepot ebuje ani certi  kaci 
v rámci zákona o hnoji-
vech.
P ejeme mnoho št stí 
s kompostováním.
Více informací v poradn  
na www.zahradni-kom-
postery.cz
Autor: Ing. Pavel Sláde ek

Separace a zpracování bioodpadu
Každý obyvatel v pr m ru ro n  vyprodukuje 327 kg komunálního od-
padu. Z tohoto množství až 45 % (v každé obci se škála pohybuje r zn  – 
v rozmezí od 40 % do 70 %) tvo í bioodpad. Skládá se z pose ené trávy ze
zahrad, listí, v tví strom , ovocných a zeleninových  odpad , d ev nných

pilin, k ry i trusu hospodá ských zví at. Tohle všechno pravideln  vy-
vážíme nebo spalujeme, p ípadn  vytvá íme erné skládky n kde v pro-
storách, které p ímo neohrožují naše soukromí. Pro ? Když nepot ebné
suroviny správn  zužitkujeme, p em níme na hnojiva, ušet íme životní
prost edí i svoje peníze za nákup um lých hnojív.
Jednou z nejstarších a nejrozší en jších lov kem ízených recyklací je
kompostování, které zintenziv uje a optimalizuje b žné p dne mikrobio-
logické procesy. Pomocí kompostování je možné z rozli ných bioodpad
získat kvalitní organické hnojivo - kompost. Kompostování je tedy p í-
rodní proces, p i kterém dochází k rozkladu organických odpad  p sobe-
ním mikroorganism  na humusové látky. Voda a kyslík jsou nezbytné pro
život mikroorganism  a p dních organism , které bioodpad rozkládají.

V em kompostovat
Kompostér – ideální pomocník p i kompostování. Je vyrobený z recyklo-
vaného plastu, nádoba kompostéru nemá dno (z d vodu volného styku s p -
dou a p ístupu mikroorganism , erv  a žížal). P ikrýva ho víko s oto -
ným ventilem na regulaci p ístupu vzduchu. Bo ní dví ka slouží k vybírání

kompostu a množ-
ství otvor  na pro-
vzduš ování hmoty.
P i správném výb -
ru kompostéru do-
poru ujeme zvážit 
t i základní kritéria:
kvalita materiálu,
z kterého je vyrobe-
ný (ideáln  vysoko-
hustotní polyetylén)
– podporuje hlavn

stabilitu a životnost kompostéru; hmotnost – z kolika kilogram  plastu je 
vyrobený, což je podmínkou dobré stability a prevencí p ed prasknutím 
zp sobeným tlakem uvnit  kompostéru; po et provzduš ovacích otvor  
– na kterém závisí správný proces kompostování a jeho rychlost. Neustá-
lý vývoj a zlepšování technologií p ináší kvalitní proces kompostování 
s dobrým výsledkem.                  

Jak správn  kompostovat
P i kompostování je d ležité odpadový materiál zmenšovat a drtit. Jestli-
že vkládáte do kompostéru rozdrcený zahradní odpad, p em ní se daleko 

rychleji v hodnotný kompost bohatý
na živiny. Rozdrcený odpad ze za-
hradního drti e m žete taktéž použít 
na mul ování pod stromy a ke i, které 
tak chráníte p ed vysycháním, ome-
zujete r st plevele a zlepšujete kvalitu 
p dy. Nezanedbatelným d vodem p i 
zpracování odpadu zahradními drti i 
je také skute nost, že na Slovensku je 
spalování odpadu ze zahrad, jakým 
jsou od ezané v tve, tráva apod. už 
n kolik let zákonem zakázané. K dal-
ším zásadám pat í správná skladba 
materiálu, dostate ný p ístup vzduchu 
a dostate ná vlhkost.

Výsledek
Kompost je kvalitní organické hnojivo, kterým se do p dy vrací všechny 
cenné živiny. Zralý kompost je možné použít na r zné ú ely. Nap íklad  na 
ja e p idáváme kompost k zelenin  a ke kv tinám, což podporuje úrodnost 
p dy a rostliny jsou zásobované pot ebnými živinami. V tší množství 
kompostu nahrneme k ovocným i okrasným strom m. Vrstva kompostu 
p ízniv  ovliv uje p íjem deš ové vody a kyprost p dy. M žeme ho použít 
též p i zakládání nových zahrad nebo trávník . 
Kompostování v kompostérech má množství výhod. Urychlení procesu 
kompostování až o polovinu doby nutné pro kompostování na hromadách. 
Regulace teploty, vlhkosti, p ístupu vzduchu a sv tla. Úspora místa na 
zahrad  (kompostér nahradí nevzhlednou hromadu). Estetika. Odstran ní 
nep íjemného zápachu, který vábí hmyz a drobná zví ata. Finan ní úspora 
za odvoz domácího odpadu – kompostováním je možné zpracovat až 30 % 
kuchy ských odpad . Zužitkování odpad  ze zahrady a získání kompostu 
- vynikajícího zdroje živin a organických látek.

Rovn ž díky tomuto systému separace bioodpadu m žeme snížit komu-
nální odpad, což znamená snížit náklady za sb r a svoz odpadu a využít 
tyto  nance na smyslupln jší innosti v našem m st .
P ejeme mnoho št stí s kompostováním.

Autor: Ing. Nina Oravcová /www.komposter.sk
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY K
NatTech 4. 10. 2013

EXKURZE – ŠELMY V BESKYDECH, NPR KNĚHYNĚ – ČERTŮV MLÝN

Exkurze do historie

V pátek 4. 10. 2013 se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili na Střední

odborné škole Lískovecká ve Frýdku Místku dvou velmi

zajímavých workshopů. První z nich se jmenoval „Jak se rodí

stroj“ a žáci se seznámili s programem, ve kterém se konstruují

stroje, od kostky na hraní až po špičkové automobily. Žáci

měli možnost si sami v tomto programu zkonstruovat kostku

podobnou LEGU. Také si studentskou verzi programu odnesli

na DVD domů pro své práce. Dalším workshopem bylo měření

délek pomocí různých druhů měřidel. Poté co byli žáci seznámeni

s měřidly a se zacházením s nimi, si mohli přesně změřit vlas,

obálku, palec ruky apod. Údaje se zapisovaly a srovnávaly. Po 

měření jsme poobědvali v místní jídelně společně se zdejšími 

studenty a opět se vydali domů. Workshopy jsou zaměřeny 

na seznámení se s technikou a na její popularizaci pro žáky 

2. stupně základních škol. Ti se při výběru povolání nebojí 

zvolit si technické obory, se kterými se podobnými návštěvami 

již s předstihem seznámí. Jejich uplatnění po střední škole či 

vyučení se mnohonásobně zvyšuje, protože v našem regionu je 

po pracovnících technických oborů stále vysoká poptávka.

D. Heryánová

V úterý 1. 10. 2013 jsme s dětmi 5., 6., 7. a 8. třídy stopovali

velké šelmy v Beskydech.

Sraz s našimi průvodci Michalem Bojdou a Miroslavem Kutalou

z HNUTÍ DUHA jsme měli na Pustevnách. Rozdělili jsme se

do dvou skupin a vydali se lesem za stopami. Prošli jsme kolem

několika kaluží, na jejichž okraji jsme našli stopy srnek, psů

a jelenů. V lese jsme objevili kaliště s otisky srsti a nohy jelena.

A pak se to stalo! Náš průvodce běžel za svým kolegou pro sádru

na odlitky stop a cestou narazil na čerstvé stopy rysa. Nadšeně

nás k nim dovedl a ukázal stopu dospělé samice a dvou mláďat na

okraji blátivé cesty z Pusteven na Kněhyni. Jednalo se s největší

pravděpodobností o samici Lenku, kterou již delší dobu pomocí

telemetrického obojku a fotopastí monitorují. Odlili jsme stopy

a pokračovali po turistickém chodníčku k Čertovu mlýnu.

Cestou jsme si povídali a ukazovali chlupové pasti, z nichž se

sbírají chlupy na rozbor DNA, aby se určily příbuzenské vztahy

mezi jedinci. V sedle pod Kněhyní jsme s naším průvodcem

nacvičovali chování při setkání s medvědem. Než jsme se

rozloučili, představil nám Michal Bojda na obrázcích z fotopastí

další šelmy z Beskyd a Javorníků. Den se nádherně vydařil, 

počasí nám přálo a usmálo se na nás i štěstí v podobě čerstvých 

stop rysa. Domů jsme došli se zpožděním a dost unaveni, ale 

zážitky z celého dne stály za to! P. Švrčková

4. října 2013 byl pro žáky 4. a 5. ročníku uspořádán poznávací

výlet do Archeoparku v Chotěbuzi Podoboře.  Archeopark se

nachází asi 5 km od Českého Těšína, proto jsme využili dopravy

zájezdovým autobusem. Celý areál je budován jako replika

původního slovanského hradiště z poloviny 8. století až 11.

století. Při jeho prohlídce si žáci měli možnost utvořit přesnější

obraz o životě našich předků, o jejich bydlení, odívání i způsobu

obživy. Bohatý výklad průvodkyně byl pro udržení pozornosti 

dětí zpestřen malou soutěží. Počasí bylo krásné, pohoda téměř 

prázdninová. To, že jsou školáci, si děti uvědomily až v závěru, 

kdy psaly malý testík. Nikdo se ho však neobával, naše nově 

nabyté vědomosti byly dostatečné. Místo jedniček jsme 

získávali možnost vyzkoušet si střelbu z luku - zbraně, kterou 

staří Slované používali k lovu.  M. Jurková, třídní učitelka
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Y KARLA SVOLINSKÉHO
Úspěchy v přespolním běhu

Dopravní výchova

Návštěva expozic frenštátského muzea

Halloweenský týden ve škole

První sportovní soutěží v novém školním roce byl jako obvykle

přespolní běh.  Vybraní žáci naší školy se 25. září 2013 zúčastni-

li okrskového kola na Ostravici. Na stupně vítězů dosáhly 3 děti.

Na 3. místě doběhli Gabriela Šulová z 5. třídy a Štěpán  Menšík 

ze 2. třídy.  René Kašpar ze 3. třídy svou kategorii vyhrál a po-

stoupil do okresního kola, které se konalo 3. října v Jablůnkově. 

Tam Renek v silné konkurenci obsadil krásné 4. místo. Gratuluji 

dětem k hezkým umístěním a přeji hodně štěstí v dalších spor-

tovních soutěžích.

Pavlína Fišerová

10. 10. 2013 se žáci 4. ročníku vydali do Frýdlantu nad Ostravi-

cí, aby tam na dopravním hřišti vyzkoušeli své teoretické vědo-

mosti v praxi. Hřiště je ve Frýdlantu velmi pečlivě udržované.

Pro školáky byla zde připravena jízdní kola i cyklistické přílby

a pod vedením zkušeného instruktora, pana Zberovského si děti

trénovaly řešení různých dopravních situací. Padaly i pokuty za

přestupky, hlavně za rychlou jízdu a ohrožování ostatních účast-

níků. Nejvyšším trestem bylo odložení kola na 5 minut. To si 

pak cyklista dobře rozmyslel, jak se má na silnici chovat.  Pan 

Zberovský se s dětmi setkal ještě jednou, 14. 10., kdy navští-

vil naši školu a nabyté vědomosti dětem upevňoval při různých 

soutěžích. Již teď se všichni těší na jarní návštěvu dopravního 

hřiště, kdy děti absolvují další jízdy a obdrží průkaz cyklisty.

M. Jurková, třídní učitelka

Žáci 5. třídy v učivu vlastivědy dále stoupají rok po roku

a seznamují se s dávnou historií. Po Archeoparku v Chotěbuzi,

kde se seznámili se životem starých Slovanů, se vypravili do

frenštátského muzea. S přispěním výkladu průvodkyně prošli

devět expozic. Díky nim poznali, kdy bylo založeno město

Frenštát, jak se lidem v této oblasti žilo, co pěstovali a co vyráběli.

Poznali také období, které přinutilo mnohé obyvatele k emigraci

do USA. Na vlastní oči zhlédli tkalcovský stav a viděli nástroje, 

nutné k výrobě modrotisku. Staré fotografi e, sochy a obrazy jim 

připomněly významné osobnosti Frenštátska, jako např. sochaře 

Albína Poláška, jehož Radegasta a sochu Cyrila a Metoděje 

znají děti již z Pusteven. Výstava se nám líbila a už přemýšlíme, 

co dále by nám pomohlo poznat naši historii.

Za 5. třídu Pavla  Mynářová, třídní učitelka

V týdnu od 21.10 do 25. 10 2013 probíhal na naší škole týden věnovaný 

Halloweenu. Tento zvyk, ač jeho tradice nevznikla u nás, se pozvolna 

stává stále oblíbenějším, a to zejména u dětí, kterým učaroval svým 

tajemnem a strašidelnou atmosférou při světlech svíček zářících ve vy-

řezávaných dýních. Zejména děti nižších ročníků se nechaly pohltit ta-

jemnem a s chutí se daly do kreslení, malování, vyrábění strašidel, ne-

topýrů, upírů, pavouků, kostlivců, tajemných hradů, duchů, strašidel-

ných skřítků… Starší žáci se s chutí dali do vyřezávání a vydlabávání 

dýní. Výsledkem všeho snažení byla nádherná výstavka prací, umístě-

ná v přízemí školy. Příchozí návštěvníci, žáci a učitelé, děti z mateřské 

školy se svými učitelkami a provozní zaměstnanci školy obdivovali 

množství vydařených dílek a vybírali ten, který je nejvíce zaujal, aby 

pak ve  středu 23. října mohli přispět svým hlasem k výběru toho 

„nej“ výrobku. Ve čtvrtek 24. října odpoledne uspořádali žáci 9. třídy 

oblíbenou hallo-

weenskou disko-

téku v maskách, 

kde kromě tance 

na děti čekala 

spousta soutěží

a zábavy. Na zá-

věr týdne pro-

běhlo vyhlášení 

výsledků, předá-

ní diplomů i od-

měn a nám ne-

zbývá, než se tě-

šit zase za rok.

I.Myslikovjanová
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