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Vánoce s cimbálovkou Satina
Advent je již tradi n  as, kdy cimbálová muzika Satina z eladné po ádá oblíbené a mezi návšt vníky 
populární folklórní váno ní koncerty. Pro uspo ádání toho letošního jsme vybrali kostel Sv. Má i 
Magdalény v Kun icích pod Ond ejníkem.
V sobotu 21. prosince se v kun ickém kostele od 17,00 hodin v podání Satiny rozezní pastorela F. X. Brixe, 
eské i moravské koledy.

„Letošní p edváno ní muzicírování pro nás za íná ú inkováním u rozsv cování váno ního stromu v obcích 
eladná a Ostravice. Adventní koncerty hrajeme pravideln  již od roku 2007 a vždy se na n  velmi t šíme. 

Tentokrát ást programu v nujeme i znám jším koledám, tak aby si s námi zazpívali naši p átelé, kte í adventní 
koncerty pravideln  navšt vují,“ uvedl primáš muziky Ji í Adámek (uprost ed).
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Informace o zm n  provozu 
obecního ú adu

o váno ních svátcích
Obecní ú ad Kun ice pod Ond ejníkem 

informuje ob any o zm n  provozu ú adu 
v prosinci. 

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.

ZM NA UZÁV RKY NOVIN
Obecní noviny vyjdou v lednu 2014  

pon kud pozd ji, než je zvykem. 
Proto, abychom mohli podrobn  referovat 

o všech událostech spojených s koncem roku 
2013 a za átkem roku 2014 stanovujeme 

uzáv rku lednového ísla na pond lí 
6. ledna 2014. Uzáv rka únorového ísla bude 

již v tradi ním termínu 25. ledna 2014.

O em také jednala rada obce
Od m síce zá í rada obce vyhlásila 

výb rová ízení na ve ejné zakázky na 
rozší ení místní komunikace u základní 
školy (p íjezd za školu), na prodloužení 
vodovodu u pily, na opravu odvodn ní 
h bitova, na opravu zpevn né plochy 
p ed vchodem do jídelny a na vým nu 

t í garážových vrat v hasi árn .
Krom  zakázky na vým nu garážových vrat v hasi árn  byla tato
výb rová ízení vyhodnocena. N které zakázky již byly realizovány
nap . bylo provedeno rozší ení místní komunikace u základní školy,
které umožní obousm rné míjení aut zajížd jících za školu, byl po-
staven vodovod u pily – podle po así prob hnou dokon ovací práce
(úprava terénu), také se poda ilo provést opravu odvodn ní h bitova
– ješt  bude provedena úprava terénu.  

Za átkem listopadu za teplých slune ných dn  se poda ilo provést 
opravu penetrací celého povrchu místní komunikace v horní ásti
obce (k Polárce – cca 610 m) a ásti komunikace poblíž obecního ú a-
du (cca 60 m).  

Rada obce také ešila zm nu dodavatel  elekt iny a plynu pro obec,
základní školu a budovy v areálu TJ sokol (snížení ceny za energie).

Byla také schválena výroba stolního trnáctidenního kalendá e na rok 
2014 se snímky ze života obce, které v t chto dnech dostane zdar-
ma každá domácnost v obci. Rada obce schválila zadání zpracování
hodnocení krajinného rázu obce ve vztahu k projednávání p ipomínek 
k návrhu zadání Územního plánu obce (podp rný materiál k jednání
zastupitelstva obce).

Rada obce podpo ila zpracování a podání další žádosti o dotaci na
po ízení kompostéru pro rekrea ní chaty v obci, sou ástí je i žádost 
o dotaci na poloprofesionální št pkova  s možností št pkování v  tví
z o ez  ob an m, pop . chata m.

Radou obce byla schválena smlouva o poskytnutí dotace ze SFŽP na
kompostéry pro rodinné domy. Tato dotace ve výši 1 793 583 K  již
p ibyla na ú et obce. 
Rada obce p ipravila a schválila návrh programu zasedání zastupitel-
stva obce v m sících íjnu a listopadu, v rámci své kompetence ope-
rativn  schválila menší úpravy rozpo tu obce. Na posledním jednání
rady obce byla schválena smlouva o poskytnutí ú elové neinvesti ní
dotace (mimo ádné) z rozpo tu MS kraje na zabezpe ení akceschop-
nosti jednotky dobrovolných hasi  obce ve výši 103 200 K .

Po provedené administrativní kontrole pracovníky Státního zem d l-
ského interven ního fondu (SZIF) p išlo v t chto dnech obci oznámení
o schválení platby k realizovanému projektu Revitalizace budovy MŠ
„Dolní“ v Kun icích Pod Ond ejníkem a venkovní úpravy školkového
areálu ve výši 597 273 K .

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Vážení spoluob ané,
  ani jsme se nenadáli a už jsou tu zase Vánoce, anebo kone -

n  jsou tu Vánoce. Každý z nás to m že vnímat jinak. Co je 
však pro všechny stejné – konec roku 
2013. Z celospole enského pohledu byl 
tento rok velmi významný.  V lednu pro-
b hla první p ímá volba prezidenta re-
publiky, v íjnu zase p ed asné volby do 

Poslanecké sn movny parlamentu R.  Co tyto zm ny p inesou, 
nám všem se projeví až za n jaký as.  
 Každý z nás žil v tomto roce jako obvykle svými starostmi 

o rodinu, o práci i o zdraví. Proto si ur it  všichni zasloužíme 
alespo  malé pozastavení v tomto celoro ním shonu. Pokusme 
se tedy prožít váno ní as v klidu a pohod . Také se pokusme 
více v novat svým rodinám i svému okolí, ur it  se to vyplatí.
Prožijme si váno ní as každý podle svých p edstav, a  už v du-
chovním smyslu nebo p ípravou k obdarování svých blízkých.
Vážení spoluob ané, jménem vedení obce Vám p ejeme poho-
dové Vánoce a hlavn  hodn  zdraví a spokojenosti v roce 2014. 
Tomáš Hrubiš, starosta Lumír Poledník, místostarosta

p
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SPOLE ENSKÁ RUBRIKASPOLE ENSKÁ RUBRIKA

Jarmila Rysová .................................................................  91 let
Št pánka Krkošková ........................................................  90 let
Žo  e Mžiková ................................................................... 89 let
Marie Bílková ...................................................................  86 let
Miroslav St álka ............................................................... 84 let
Marie Ziková ..................................................................... 84 let
Karel Michna ..................................................................... 82 let
Ludmila Vyroubalová ...................................................... 82 let
Tomáš Kocián ................................................................... 81 let
Eva Mrkvová ..................................................................... 81 let
Miroslav Hrachový ........................................................... 81 let
Marie Majerková .............................................................. 80 let
Jirenka Michnová .............................................................  80 let
Marie Strnadlová .............................................................. 70 let
Eva Ká ová ....................................................................... 60 let
Tomáš Motyka ................................................................... 60 let

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

Jubilanti prosinec 2013 Rozlou ení

Vzpomínáme

V m síci listopadu jsme se naposledy rozlou ili s panem 
Františkem Zikou.

„Kdo byl milován, nebude zapomenut“
Dne 24. 12. 2013 uplyne 5. výro í od úmrtí pana Otty ezní ka. 
Kdo jste ho znali, v nujte mu prosím tichou vzpomínku. 
Vzpomínají manželka Evženka, d ti Kate ina a Ota s rodinami 
a bratr Ji í s rodinou.

Dne 3. prosince 2013 tomu budou 2 roky, co nás navždy opustil 
pan František Krpec. Kdo jste ho znali a m li rádi, vzpome te 
s námi. Za celou rodinu d kuje a vzpomíná manželka Marie.

P IVÍTALI JSME NOVÉ OB ÁNKY
Dne 30. listopadu 2013 jsme v ob adní síni obecního ú adu p ivítali nové ob ánky Kun ic pod Ond ejníkem. Hedviku Marii 
Hanouskovou, Dominiku K enkovou, Anastázii Magnuskovou, Ond eje Mazgaje a Viléma Zajace. D tem i rodi m p ejeme 
hodn  zdraví, št stí a spokojenosti. Slavnostní okamžiky p iblížil svými snímky Zden k Šruba .
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Lampiónový pr vod
Nejsem profesionální novi-
ná , a tak mi iní problém
psát zajímav   a pokaždé ji-

nak o akcích, které se každo-
ro n  opakují. Co tedy napsat 
k letošnímu „lampió áku“?

Tak útržkovit  pár st ípk
– i když dopoledne pršelo,
na pr vod se vyjasnilo. Což
bylo prima, ale zase bylo moc
dlouho sv tlo. To si lov k 
nevybere.  P esto to zpo átku
nevypadalo, že se nás sejde
op t t olik. Nakonec jsme se
málem nevešli do jídelny. Na
za átku jsme rozpo ítávali,
kolik deka z t ch ty  kil na-
smažených ízk  p ipadne na
každého ú astníka… i když
lidí p išlo zhruba stejn , íz-
k  bylo více než loni, tak vy-
šlo na všechny. Ale na váhu to
p esn  nevím.  Jo a taky mám
za úkol zjistit, kdo pekl to vý-
borné slané pe ivo?! Tak se
nebojte p iznat. Vychytávka
na p íští rok prý má být, že

každý vlastní výrobek musí 
být dodán i s receptem. Snad 
to p íští rok nezapomenu 
na pozvánku napsat.  Ale 
než jsme se šli nadlábnout, 
tak jsme se p kn  prošli, 
Nejkrásn jší byl moment, 
kdy d ti ve velkém hadu, pak 
oblouku a nakonec kruhu ob-
cházely ovál. Nikdo se nebál, 
nerozbre el. Jo a byli jsme 
vid t asi daleko, protože jsme 
dokonce nalákali náhodné 
kolemjedoucí a t m jsme p j-
ili lampión a ne ekaný záži-

tek byl na sv t . Tak zase za 
rok a p íšt  opravdu se sv -
týlkem i dosp lí. Aspo  s e-
lovkou. Pod kování všem, co 
pomáhali, jako vždy.

Michaela Šebelová

Kulatá výro í narozenin našich žen
v TJ Kun ice pod Ond ejníkem odboru „Sport pro všechny“
Jsme vesnická t lovýchovná jednota s dlouholetou tradicí.

Rok 2013 je pro ty i naše bývalé i sou asné cvi itelky vý-
znamný jejich životními výro ími. V zá í oslavila sedmdesát 
let paní Krista erná. Cvi ení žen u nás vede od roku 2006,
a i když se p est hovala do sousední vesnice eladná, z stala
nám v rná. Pravideln  navšt vuje seminá e a do svých hodin
za azuje vždy n co nového, p ekvapivého.

Osmdesát let v zá í oslavila naše bývalá dlouholetá
cvi itelka a ná elnice žen. Je to paní Eliška Valášková.
Stále je platnou lenkou výboru SPV a ochotn  pomáhá
p i každé akci. Obdiv sklízí za to, jak se pevnou v li
a životním elánem „vyhrabala“ z velmi nep íznivého
zdravotního stavu.

V p rosinci oslaví osmdesátku sou asná velmi oblíbená cvi-
itelka Marie Majerková. Ženy ji mají rády proto, že její

cvi ební hodiny jsou na vysoké úrovni a p inášejí pohodu 
a radost z pohybu.

Vysoké životní jubileum devadesáti let oslavuje v prosinci 
skromná, milá Št pánka Krkošková. Je to bývalá dlouholetá
cvi itelka ža ek a žen. Cvi ení se v novala od útlého d tství. 
Byla jednou z mladých gymnastek tenkrát ješt  Uhlá ová, kte-
ré se v Praze p ipravovaly na olympiádu do Londýna v roce 
1948. Na mnoha domácích sout žích stávala na stupních vít -
z . Své znalosti pak p edávala mladším generacím a sportov-
ního ducha svým d tem, vnou at m i pravnou at m.

Všem vám, naše milé ženy, blahop ejeme a ze srdce d ku-
jeme.

Za leny odboru Sport pro všechny p i TJ Kun ice pod 
Ond ejníkem   Zde ka K enková

Foto: Hynek Mi ulkaF t H k Mi lk

Na snímcích zleva: Marie Majerková a Št pánka KrkoškováNa snímcích zleva: Marie Majerk á Št á k K k šk áNa snímcích zleva: Krista erná a Eliška ValáškováN í í h l K i t á Elišk V lášk á
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 Za átek nového školního roku je pro d ti 
tou mén  š astnou a lákavou událostí. Ale 
na druhou stranu je spojen s podzimem 
a k n mu pat í vítr, který nám zpest í d t-
mi vyrobené draky létající po obloze. A že 
se nezalekneme ani deštivého po así v den 
plánované akce drakiády jsme si dokázali. 

Objednali jsme si p kný slune ný a mírn
v trný den prost  o týden pozd ji.
Sešla se spousta nadšených d tí i jejich ro-
di , aby se p išli pochlubit se svými do-
mácky vyrobenými kousky r zných tvar
i velikostí. Hodnotily se výška, vytrva-
lost, kreativní tvary a také jsme nemohli

pominout jednoho neposlušného drá ka, 
kterého v té výšce n co natolik zaujalo, že 
ulítnul n kam do oblak - že by ho zlákala 
n jaká návnada?
Za ú ast každé dítko obdrželo pam tní list 
a spousta drak  byla ohodnocena cenami, 
které pro Vás p ipravila naše stálá krupi-
érka Yvona. Co se tý e délky letošního 
dra ího ocasu, který d ti navazují mašlemi 
vyrobenými ve školní družin  za pomocí 
vychovatelek, probojovali jsme se do další-
ho rekordu - délka 120 editelových krok .
Celé odpoledne bylo provázeno hudbou, 
o kterou se postaral D. J. Bedja, malým 
ob erstvením v baru U Draka milou bar-
mankou Helou, perníkem upe eným ve 
školní jídeln  našimi veselými kucha ka-
mi a to vše s nadšením zdokumentoval 
fotkami nad jný fotograf (paparazi) Kuba.
No a kdo vydržel a z stal až do konce, 
vyfasoval lži ku a mohl ochutnat dortíky 
ve tvaru drá ka, které pro d ti upekla ma-
minka Simona.
D kuji i ostatním ochotným rodi m 
a stálým len m SRPdŠ, kte í se mnou 
spolupracovali p i p íprav  a pr b hu 
Drakiády 2013.

Za SRPdŠ Ivana Kadlecová

DRACI NAD KUN ICEMI

Foto: Jakub T eštíkF t J k b T štík

–  INZERCE  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–  INZERCE  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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VYDEJTE SE S NÁMI
PO „CESTÁCH LESNÍCH“
Kniha „ Cestami lesními od Lysé až po Radhoš “ se v t chto
dnech klube na sv t. Bude formátu A4 s tvrdými deskami
a na jejích t ech stech stranách budou stovky zajímavých
snímk , sou asných i historických. tená  se dozví mnohé
o tom co je v tzv. P edních horách zajímavého i ve spojení
s historií a sou asností okolních obcí – eladné, Kun ic pod 
Ond ejníkem, Pstruží, Malenovic, Ostravice, Kozlovic, Bílé,
Starých Hamr , Frýdlantu nad Ostravicí a dalších. Na tvorb
knihy se podílela ada fotograf , spoluautor  text  a nefor-
málních poradc  ze sv ta lesnictví a myslivosti. O knihu je
již dnes velký zájem, mnozí využili možnosti si ji p edem
objednat.
Publikaci o „ cestách lesních“ je stále ješt  možné si objednat 
na e-mailové adrese Okrašlovacího spolku Rozhledna, kte-
rý knihu vydává, p ípadn  koncem roku ji zakoupit v infor-
ma ním centru v eladné. Knihovna a informa ní centrum

eladná (ic@celadna.cz), tel. 558 684 400. Okrašlovací spo-
lek Rozhledna má e-mailovou adresu (ondrejnikrozhledna@
seznam.cz  p ípadn  telefon 724 100 646. Knihu budete také
moci zakoupit v Beskydském rehabilita ním centru v elad-
né, v Apartmánovém dom  Lara.  (le)

Vyú tování v odného
za rok 2013

Stejn  jako každý rok prob hne v záv ru roku 2013 a po-
átkem roku 2014 ode et vodom r  a vyú tování vodného

a sto ného za rok 2013. Do vyú tování za rok 2013 budou
zahrnuty pouze ty zálohy, které p ijdou na ú et spole nosti
Kun ická s.r.o. nebo které p ijdete osobn  zaplatit na OÚ
do 15. 12. 2013. Po tomto datu budou zálohy p evedeny
na zálohové platby za rok 2014. Ode ty vodom r  budou
provád t pov ení pracovníci – ob ané Kun ic pod Ond-
ejníkem. V p ípad  jakýchkoliv pochybností se Vám pro-

káží pov ením, které si m žete ov it telefonicky na ísle
725 506 902 paní Kociánová Daniela nebo 734 412 708 pan
Ing. Ivan Blažek. Pokud Vás nezastihnou doma, zanechají
Vám lístek s prosbou, abyste požadované údaje nahlásili
bu : osobn , e-mailem nebo telefonicky.
P ejeme Vám klidné prožití Váno ních svátk  a do nové-
ho roku p ejeme hodn  št stí, zpraví, osobních i pracov-
ních úsp ch .

Ing. Tomáš Hrubiš; Ing. Ivan Blažek
jednatelé Kun ické s.r.o.

POD KOVÁNÍ
V uplynulém období jsme sesbírali v Kun icích pod Ond ej-
níkem od vy v tomto množství: 

SRPEN  2013 - 1023 kg
ZÁ Í 2013 - 986 kg

ÍJEN 2013 - 681 kg
D kujeme. 

Aleš Peka; REVENGE, a.s.

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

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
KOUPÍM LES (P ÍP. D EVO), LOUKY, POLE,

PASTVINY.  NAD 1 HA. PLATBA V HOTOVOSTI.
NÁKLADY NA SMLOUVY, ODHAD ATD.

UHRADÍM. SOLIDNÍ JEDNÁNÍ. TEL: 732 210 288.

* * * * * * * * * * *
PROVÁDÍME NÁT RY A OPRAVY PLOCHÝCH

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

TEL: 731 916 662.

* * * * * * * * * * *
Hledáte zm nu? Zajímavá p íležitost a p ivýd lek.

Volejte 702 029 242

* * * * * * * * * * *
Nabízím vedení ú etnictví a da ové evidence.

i.  uksova@volny.cz, 775 637 265
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Kun ický biatl on 2013
Tuto zajímavou sportovní akci v rámci programu DNE OBCE 
2013 p ipravilo ASPV p i TJ SOKOL Kun ice pod Ond ejní-
kem. Vzhledem k tomu, že mladší ú astníci nebyli již na ve er-
ním vyhlášení výsledk  p ítomni, zve ej ujeme výsledkovou 
listinu, aby se ve ejn  mohli radovat všichni. 

P edškolní dívky:
1. místo: Magdaléna Pavlisková  2. místo: Eliška Šilhavá

P edškolní hoši
1. místo: Filip Šigut  2. místo: Mat j Šilhavý  

3. místo: Šimon Mi ulka

Mladší dívky
1. místo: Ivana Hrubišová  2. místo: Žaneta ajánková 

3. místo: Elen Hrubá

Mladší hoši
1. místo: René Šnyta  2. místo: Lukáš Poledník 

3. místo: Michael Marti ák

Starší dívky
1. místo: Eliška Majerková  2. místo: Tereza Pavlisková

Ženy
1. místo: Karolína Vyroubalová 2. místo: Eva erná

3. místo: Monika Hrubá

Muži
1. místo: Radek Chrobák 2. místo: Pavel Šigut 

3. místo: Lukáš Daní ek

T i roky vlastiv dných p ednášek Okrašlovacího spolku Rozhledna v eladné
Posledním dnem tohoto roku bude ukon en t íletý cyklus vlastiv dných p ednášek, 

které od roku 2011 organizuje ob anské sdružení, Okrašlovací spolek Rozhledna v eladné.
Pravideln , každý poslední tvrtek v m síci, se v salonku Apartmánového domu Lara 

v Beskydském rehabilita ním centru scházejí zájemci o historii naší zem .

 V roce 2011 byly p ednášky
organizovány každou druhou
st edu v m síci. Prob hlo cel-
kem 18 p ednášek, týkajících
se v tšinou života význam-
ných osobností našeho regio-
nu. Sou ástí každé p ednášky
byla vsuvka s titulem „ Škod-
livé a nepravdivé mýty našich
d jin“. V roce 2102 bylo dva-
náct p ednášek zam eno na 

„evropská výro í s dvojkou
na konci“. Poslucha i se tak 
seznámili se životy zajíma-
vých osobností evropského
formátu. T etí, letošní ro ník 
byl v nován historii první re-
publiky, respektive jejím afé-
rám. Cyklus obsahoval témata
za ínající otázkou, PRO  SE

ÍKÁ (Nazdar, Venkov jedna
rodina, Bu  p ipraven, Starej

Procházka, Nebát se nekrást, 
Sedm kulí jako v Sarajevu, 
Pr švih, Pravda vít zí, Mar-
maggiho aféra, Sázavská afé-
ra, Tukova aféra a Lex Prášek 
(tato poslední p ednáška roku 
2013 bude 19. prosince).

 Ro ní cyklus p ednášek je 
vždy ukon en dopolední sil-
vestrovskou humorn  lad nou 
p ednáškou, hojn  navštíve-
nou. V roce 2011 to byla p ed-
náška na téma neznámých 
p íb h  Járy Cimrmana, o rok 
pozd ji byla p ednesena p ed-
náška na téma humorných 
p íhod v hlasných eských 
léka  pod názvem MEDCI-
NA V ŽUPANU. O humor 
nebude nouze ani p i p ednáš-
ce letošního silvestrovského 
dne. Bude na téma POLITICI 

V ŽUPANU. Za átek vždy
v 10.00.  

V roce 2014 bude cyklus dva-
nácti p ednášek v nován sté-
mu výro í po átku 1. sv tové
války (1914) pod jednotným
názvem …. JAK P IŠLA TA
PRVNÍ SV TOVÁ. P ed-
nášky se konají vždy v 18.30
na uvedeném míst  a jsou
p ístupny všem zájemc m.
Pravidelnými ú astníky jsou
ob ané z Kop ivnice, Kun ic
pod Ond ejníkem, Ostravy,

eladné a dalších obcí, poslu-
cha i jsou vždy i mezi klienty
Beskydského rehabilita ního
centra. Od roku 2011 bylo tedy
uskute n no celkem 45 p ed-
nášek i s následnými zajíma-
vými debatami ú astník .
Však m žete p ijít také.   (le)

Ordina ní doba v ambulanci PL 
MUDr. Jana Chovan íka
b hem váno ních svátk

23. 12. 2013 zav eno; 27. 12. 2013 zav eno; 30.12.2013
8.00 – 12.00 hod. /neprovád jí se krevní odb ry/; 31. 12. 
2013 zav eno. V naléhavých p ípadech možno se obrátit: 
LSPP – nemocnice Frýdek-Místek, E. Krásnohorské 321 
LSPP dosp lí tel.: 558 415 991 PÁ 17.00-21.00; víkend, 
svátek: 8.00-20.00. Nemocnice Frýdek: 558 415 111
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125 LET ŽELEZNI NÍ DRÁHY
DO KUN IC POD OND EJNÍKEM

Dnes si již vlastn  nikdo nem že vzpo-
menout na den, kdy tehdejšími Velkými 
Kun icemi pod Radhošt m projel želez-
ný o . Tra  mezi stanicemi Ostrava hlavní 
nádraží a Valašské mezi í í byla stav na 
ve dvou etapách tém  dvacet let. 
Nejprve byla zbudována dvoukolejná tra  
z Ostravy do Vratimova; odtud je až do 
Valašského Mezi í í tra  jednokolejná. 
První její ást, Ostravsko- frýdlantská 
dráha byla vybudována do roku 1870 
akciovou spole ností Císa sko-králov-
ská privilegovaná Ostravsko-frýdlantská 
železnice. V roce 1871 byla uvedena do 
provozu.
Druhá ást trati, tj. úsek Valašské
Mezi í í-Frýdlant nad Ostravicí,
byla vybudována roku 1888 jako
sou ást vedlejší v tve Severní
dráhy císa e Ferdinanda z Kro-
m íže p es T šín do Bílska.
Od té doby spojuje naše obce lo-
kální vlá ek, p esn  takový jako
na snímku Zde ka Šruba e.  Z Os-
travy p es Vratimov, Paskov, Frý-
dek-Místek, Pržno, Frýdlant nad 
Ostravicí, eladnou, Kun ice pod 
Ond ejníkem, Frenštát pod Rad-
hošt m, Ve ovice, Mo kov a Hos-
tašovice až do Valašského Mezi í í
mu t ch 72 kilometr  s 19 zastáv-
kami istého asu trvá necelé dv
hodiny. Jezdí asto a p esn . Jízda
tímto vlá kem má své p vaby. 

Když byly uvád ny po átkem 19. století 
do provozu Lázn  Skalka, bylo zapot ebí 
v rámci jejich propagace budoucím kli-
ent m vysv tlit, kde vlastn  ten náš za-
pomenutý kout leží. A díky vlakovému 
spojení vysv tlit, jak se k nám dostanou. 
A práv  z tohoto d vodu dostaly lázn  
p vodn  název Lázn  Skalka ve Velkých 
Kun icích pod Radhošt m. 
Vlak až do roku 1906 nestav l totiž v e-
ladné. Tra  je tam od Frýdlantu nad Os-
travicí trochu do kopce a slabé tehdejší lo-
komotivy nezaru ovaly, že se vlak v e-
ladné vždy rozjede. Proto zastávku míjel, 

byla uvedena do provozu až po nasazení 
siln jších lokomotiv. A tak bylo nutno 
budoucí klienty nasm rovat na správnou 
zastávku, která byla nedaleko lázní, což 
bylo nádraží tehdejších Velkých Kun ic 
pod Radhošt m. Proto m ly lázn  onen 
p vodní název; tehdy nikdo nerozlišoval 
n jaké hranice katastrálního území, které 
se práv  v oblasti lázní podivuhodn  pro-
plétají vlastn  až dodnes.
A tak je dobré si p ipomenout, že p ed 125 
lety se tento valašský kout Beskyd trochu 
více otev el sv tu. Bylo to nutné, i když 
nikdy nesmí být toho otevírání p íliš.   ®

Dohoda o výko nu
p stounské pé e

Charita Frenštát pod Radhošt m nabízí p stoun m uzav e-
ní „Dohody o výkonu p stounské pé e“
Vážení p stouni i budoucí p stouni, novela zákona 359/1999
Sb. ukládá p stoun m povinnost mít uzav enou „Dohodu o vý-
konu p stounské pé e“ s pov enou osobou.
Krajský ú ad Moravskoslezského kraje, rozhodl dne 10.9.2013,
o vydání pov ení k výkonu sociáln - právní ochrany d tí
Charit  Frenštát pod Radhošt m. Nabízíme Vám uzav ení této
dohody s možností využití následujících služeb:

1. Odborné vzd lávání (po dobu vzd lávání m žeme za-
jistit hlídání Vašich d tí)

2. Odleh ovací služby 
3. Psychologickou a další odbornou podporu
4. Poradenství
5. Pomoc se zajišt ním kontaktu s p vodní rodinou dít te

(poskytujeme i zázemí pro asistovaný kontakt) 
Pro více informací kontaktujte editelku Charity Lenku
Tabachovou na ísle: 556 83 16 09, 604 841 244

Kun ický kalendá  do každé rodiny
Jak jsme již informovali v minulém vydání obecních novin, 
rada obce rozhodla o vydání vlastního obecního kalendá e na 
rok 2014.  Dostanete jej v pr b hu m síce prosince do schránek 
stejn  jako O becní noviny v jednom výtisku zdarma. Kalendá  
bude také k zakoupení na obecním ú ad , pokud se Vám kalen-
dá  bude líbit a budete jej chtít zakoupit i svým p íbuzným nebo 
známým. P ípravou kalendá e byla pov ena kulturní komise. 
Rozhodli jsme se kalendá  koncipovat tak, aby co nejv rn ji ko-
píroval spole enský a kulturní život v obci a také innost jednot-
livých složek obce. Snažili jsme se, aby každá složka byla v ka-
lendá i zastoupena minimáln  jednou fotogra  í a adili jsme  fo-
togra  e tak, aby ideáln  na dvoustran  byla fotogra  e z akce, 
která se práv  v daném období bude v roce 2014 konat.  Po et 
fotogra  í byl ale limitován, a proto jist  n které své oblíbené fo-
togra  e v kalendá i nenaleznete. Krom  fotogra  í a klasického 
kalendária jsou v kalendá i zaznamenány akce, které se v naší 
obci budou konat, a u kterých je již známo datum jejich konání. 
Nejaktuáln jší informace naleznete vždy na samostatných pla-
kátech k dané akci, na webu obce nebo v Obecních novinách. 
V íme, že se vám kalendá  bude líbit a bude vám i praktickým 
pomocníkem. Za kulturní komisi, Michaela Šebelová
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CO NÁS TAKÉ EKÁ V ROCE 2014
Ro ní kalendárium akcí

(u n kterých akcí ješt  není známo p esné datum, je tedy 
uvedeno období, kdy zhruba o ekáváme jejich konání)

05.01.2014 Novoro ní ty lístek (K T)
za átek ledna 2014 T íkrálová sbírka (Ond ejní ek)

leden 2014 Lednové plesání (SRDdŠ)

25.01.2014
Splatnost záloh za I. tvrtletí - vodné a sto né
(Kun ická s.r.o.)

14.02.2014 Obecní ples (Obec)
b ezen 2014 Šib inky (TJ SOKOL)
b ezen 2014 D tský karneval (SRPdŠ)
b ezen 2014 Pochování basy (Skalka)

31.03.2014 Splatnost místního poplatku ze ps  (Obec)
06.04.2014 Vynášení Ma eny (Ond ejní ek)
15.04.2014 Velikono ní vají ko (ASPV)

duben 2014 Folkování pod Ond ejníkem (Obec)
duben 2014 Setkání d íve narozených (Obec)

25.04.2014
Splatnost záloh za II. tvrtletí - vodné a sto né
(Kun ická s.r.o.)

26.04.2014 Sb r velkoobjemového odpadu (Obec)
30.04.2014 Splatnost poplatku za komunální odpad (Obec)
05.05.2014 Kun ický ovál (ASPV)
05.05.2014 Výro í osvobození obce (Obec)

09.05.2014
No ní sout ž v požárním sportu  
„Kun ický pohár“ (SDH)

24.05.2014 Po stopách partyzán  (K T)
konec kv tna 2014 Kácení máje Pod Stolovou

01.06.2014 Závod horských kol (MTB Ond ejník)
erven 2014 D tský den (SRPdŠ)
15.06.2014 Pout’ ke cti Nejsv t jší Trojice

28.06.2014
Výstup na Ond ejník (Skalka) k výro í 90. let 
K T v Kun icích pod Ond ejníkem

erven/ ervenec 2014
Kun ický pohár - fotbalový turnaj 
(TJ SOKOL - oddíl kopané)

erven/ ervenec 2014 Prázdninová diskotéka (SDH)
18.07.2014 Pou ová zábava (SDH)
19.07.2014 Malá pout‘ ke cti sv. Ma í Magdalény
20.07.2014 Velká pout’ ke cti sv. Ma í Magdalény

25.07.2014
Splatnost záloh za III. tvrtletí - vodné a sto né 
(Kun ická s.r.o.)

02.08.2014 Rybá ský den (Rybá ské sdružení)

srpen 2014
Memoriál Jana Zajace st. - fotbalový turnaj  
(TJ SOKOL - oddíl kopané)

01.09.2014 Zahájení školního roku
07.09.2014 Hv zdicový výstup na Tane nici (K T)
13.09.2014 Den obce
13.09.2014 Sb r velkoobjemového odpadu (Obec)
27.09.2014 Požární sout ž Kun ická be ka (SDH)

konec zá í 2014 Myslivecká vycházka
05.10.2014 Ond ejnický MTB Duatlon (MTB Ond ejník)

íjen 2014 Drakiáda (SRPdŠ)

25.10.2014
Splatnost záloh za IV. tvrtletí - vodné a sto né
(Kun ická s.r.o.)

26.10.2014 Výro í posv cení farního a „ruského“ kostela
05.11.2014 Lampiónový pr vod (ASPV, SRPdŠ)
05.12.2014 Rozsv cení váno ního stromu (Obec)
07.12.2014 Pout‘ ke cti sv. Barbory v “ruském” kostele

prosinec 2014 P edváno ní koncert školy (ZŠ a MŠ)

Kompostéry
k rodinným dom m

V listopadových Obecních novinách bylo popsáno p edávání kom-
postér  domácnostem, v etn  stanovené doby jejich vydávání b -
hem m síce listopadu. Za uvedený m síc bylo vydáno 242 kompo-
stér  (z po tu 550). 
V pond lí 25. listopadu prob hla na obecním ú ad  p edem 
oznámena odborná p ednáška o kompostování, které se bohužel 
zú astnilo pouze 7 ob an , a z toho byli 4 zam stnanci obce. Panu 
p ednášejícímu, který p ijel až ze Slovenska, jsem malou ú ast na 
p ednášce vysv tlil tím, že v listopadových Obecních novinách 
bylo kompostování dokonale popsáno a uvedený výtisk Obecních 
novin jsem mu p edal. Ten na oplátku naše noviny velmi pochválil. 
V pr b hu m síce prosince budou kompostéry vydávány pouze ve 
st edu od 15 do 17 hodin a v pátek od 9 do 12 hodin. Poslední vý-
dej kompostér  v tomto roce prob hne v pátek 20. prosince. Další 
informace k p edávání kompostér  budou uvedeny v Obecních no-
vinách v únoru 2014. Výdej kompostér  zajiš uje pan Lumír Just, 
tel.: 734 288 922.  
Podle podmínek projektu bychom m li vyhodnotit projekt a tedy 
vydat všechny kompostéry do konce dubna 2014. Prosím vlastníky 
rodinných dom , aby s odb rem kompostér  ne ekali na poslední 
chvíli, aby obec nem la s vyhodnocením projektu zbyte ný pro-
blém. D kuji. Tomáš Hrubiš, starosta obce

VALAŠSKÁ MADONA
Doba váno ní by se nám m la také p ipomenout tím, že p ed 
115 lety, dne 11. zá í 1898 byla na nedaleké ho e Radhoš  Cyri-
lometod jská kaple vystav na a vysv cena arcibiskupem Theodo-
rem Kohnem dne 11. zá í 1898. O sedm let pozd ji, 5. ledna 1905 
se konala valná hromada ustavující sch ze spolku Matice Rad-
hoš ská, která se o kapli stará od té doby až dodnes. Vyjma dob, 
kdy nemohla, protože nesm la. ty icet totalitních let se se o kapli 
starali lenové eskoslovenské strany lidové z Trojanovic a z Dol-
ní Be vy. Chloubou kaple je mimo jiné také známá VALAŠSKÁ 
MADONA.  Je dílem Adolfa Liebschera (1857 v Praze - 1919 v Pot-
štejn  nad Orlicí). Malí  pat í k um lc m n kdy ozna ovaným jako 
„Generace Národního divadla“.  Maloval velká plátna, byl úsp š-
ný i v náboženské malb . Zna né popularity se dostalo jeho t em 
oltá ním obraz m Valašská madona (na snímku), které namalo-
val p i p íležitosti Národopisné výstavy eskoslovanské roku 1895 
v Praze. Ano, té výstavy, p i které excelovali kozlovi tí tane níci 
a kun i tí muzikanti. Adolf Liebscher od roku 1885 navšt voval 
Valašsko, kde získával inspiraci pro své žánrové scény, jakými jsou 
nap . Valašská svatba (1886), i Ulétání zvon  (po 1900). Madona 
na obraze i ostatní postavy mají valašské kroje.
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Liselotte Rokyta (Panova  ét-
na) m žete potkat na koncer-
tech v Nizozemí, v Kanad
nebo ve Spojených státech. Ale
také v N mecku i ve Švýcar-
sku nebo v Jihoafrické republi-
ce. Jejího manžela Jana Rokytu
(cimbál) lze ob as potkat také
v Amsterodamu, v N mecku,
v Rakousku, nebo mezi morav-
skými i nizozemskými vina i
(vina ství má jako jednu z dal-
ších profesí). Manžele Rokytovy
m žete ale spole n  zastihnout 
ve Lhotce. íkají ji také pod 
Ond ejníkem. V první advent-
ní ned li p ijeli do nedalekých
Kun ic pod Ond ejníkem, aby
poslucha m v p epln ném kos-
tele sv. Má í Magdalény názorn
p edvedli, jak spolu vychází Pa-
nova  étna a cimbál. Mezi námi,
úžasn . Jan Rokyta ve své pro-
mluv  mezi hraním neopomn l
zd raznit, že si považují kon-
certovat práv  v obci s dávnou

hudební tradicí, kam se chodil
u it i Leoš Janá ek, odkud byla
i legendární Válkova kapela. 
Obsahem vystoupení manžel
Rokytových byly skladby, které
po átkem minulého století roz-
palovaly krev v žilách návšt v-
ník  kaváren v Pa íži, v Bu-
dapešti nebo v Bukurešti. Pro
by také ne, když jejich p vodní
motivy vznikly n kde v Tran-
sylvánii.
A t m, jejichž dávní p edkové
kdysi do Beskyd p išli práv
odtud, p i zav ených o ích oba
jejich nástroje zn ly jako dávná
domácí hudba, do níž se mísily
zvuky houslí i fujary. Takové
mistrovské ovzduší vzniklo p i
prvním adventním koncertu
v Kun icích pod Ond ejníkem.
D kazy fotogra  cké po ídila
Andrea Adamová. Ú inkujícím
pod kovala a kytice odevzdala
jménem kulturní komise Kate i-
na Niklová.  PETR ANDRLE

ROKYTOVI ZE LHOTKY
P IJELI KONCERTOVAT DO KUN IC
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Výstava
TVORBA EVY HABRNALOVÉ

Ve školní Galerii Karla Svolinského byla ve tvrtek 21. listopadu slavnostn  otev ena výstava 
 TVORBA EVY HABRNALOVÉ.

Tato mladá ostravská výtvarnice vystudovala st ední um lec-
kou školu AVE ART v Ostrav -Hrab vce, obor Propaga ní vý-
tvarnictví - Propaga ní gra  ka. Výstava, kterou m li možnost 
návšt vníci zhlédnout, zachycuje z ásti pr ez tvorbou, která
vznikla b hem studií. P evažují však fotogra  e z cest i toulek 
p írodou. Jak sama Eva uvádí, fotografování je stále jejím vel-
kým koní kem i v sou asné dob , kdy studuje obor Ochrana
a tvorba krajiny na P írodov decké fakult  Ostravské univer-
zity.  Je vždy p ekvapující vid t na fotogra  ích to, co je kolem 
nás, ale p i b žné návšt v  krajiny nám z stane skryto. Eva pro
nás takové momenty zachytila a krásnými fotogra  emi jist  po-
t šila všechny hosty vernisáže. O p íjemnou atmosféru se po-
starali také žáci ZUŠ z Frenštátu pod Radhošt m, kte í m li pro
hosty p ipraveny hudební i p vecké dárky. Výstava je ve ejnosti
p ístupná do 21. prosince.   Markéta Jurková

–  INZERCE  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–  INZERCE  ––––––––––––––––––––––––



Logická olympiáda je sout ž pro žáky základních 
škol a studenty st edních škol založená na logických 

úlohách, jejichž ešení vyžaduje samostatný 
a kreativní p ístup. Nerozhodují zde nau ené 

znalosti, ale schopnost samostatného uvažování 
a pohotového rozhodování. Logická olympiáda 

je svým pojetím unikátní sout ží, protože se nejedná 
o znalostní sout ž, ale o sout ž rozvíjející p edevším 

schopnost samostatného logického uvažování.

Sout ž Logická olympiáda po ádá Mensa R
(www. mensa. cz)

1412/2013

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY K

V íjnu na naší škole prob hla nomina ní kola logické
olympiády; tu každoro n  po ádá spole nost Mensa-sdru-
žení pro rozvoj nadaných lidí. Na prvním stupni se sout -
že zú astnilo šest žák  a na druhém stupni trnáct žák .
Do krajského kola, kterého se ú astnilo v našem kraji
53 d tí, se probojoval náš Michal Hanus, žák páté t ídy
a jsme velice rádi, že i zde výte n  usp l. Z  krásného sed-
mého místa postupuje do celorepublikového kola, které
se konalo 25. listopadu 2013 v Mí ovn  Pražského hradu.
K tomuto úsp chu jsme Michalovi gratulovali a drželi mu
p sti do  nále.

V letošním roce se této sout že zú astnilo
41 109 sout žících z 1969 škol eské republiky.

V pom ru k tomuto po tu je úsp ch
Michala Hanuse více než vynikající.

Sout ží se ve t ech kategoriích: 
Kategorie A – žáci základních škol 1-5 stupe
Kategorie B – druhý stupe  základní škol
Kategorie C – všechny st ední školy 

VÝSLEDKY: 

Kategorie A: žáci prvního stupn  
základních škol (1. – 5. t ída)

1 Martin Dedek; Soukromá základní škola
 Cesta k úsp chu v Praze Praha 6
2 Ond ej Chmelík; ZŠ a MŠ Stod
3 Ond ej ejka; K es anská ZŠ a MŠ J. A. Komenského
 Liberec
4 Veronika Horáková; ZŠ a MŠ Hradec Králové
5 Anna Salavcová; ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov

.  .  .  .  .
49 Lukáš Culek; ZŠ He man v M stec
50 Richard Blažek; ZŠ a MŠ Brno
51 Michal Hanus; ZŠ a MŠ Karla Svolinského 
 Kun ice pod Ond ejníkem
60 Jan Kou il; ZŠ Moravské Bud jovice
61 Michal Smetana; Jungmannova ZŠ Beroun
62 Ondra Blažek; ZŠ a MŠ Prost jov, Palackého t . 14
Prost jov
63 Jan Müller; ZŠ Ústí nad Labem
64 Pavel Kubica ZŠ; T. G. Masaryka a gymnázium
 eská Kamenice
65 Karolina Irrová; ZŠ Hluboká nad Vltavou Krajské kolo v Ostrav . Michal Hanus sedmý zleva. K j ké k l O t Mi h l H d ý l

Krajské kolo v Ostrav  

LOGICKÁ OLYMPIÁDA A VELKÝ ÚSP CH
MICHALA HANUSE

Pohled  na ú astníky celostátního kola….P hl d ú t ík l tát íh k l
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Y KARLA SVOLINSKÉHO
HALLOWEENSKÁ 

DISKOTÉKA
Poslední týden p ed podzimními prázdninami se celý nesl v du-
chu Halloweenu a byl zakon en diskotékou, kterou ve tvrtek 
24. 10. po ádali letošní devá áci. Ú ast byla hojná, spousta d tí 
p išla v krásných a asto i strašidelných maskách. Bylo to odpo-
ledne plné tanc , her a také drobných odm n pro vít ze jednot-
livých sout ží. Mezi nejoblíben jší hry pat ila tradi ní židli ko-
vá, tanec s balónky, i p eskoky p es lano. Všem žák m, kte í 
se na  organizaci podíleli, pat í velká pochvala!

Alena Charbuláková, t ídní u itelka 9. t ídy

PREVENCE
KYBERŠIKANY

12. 11. prob hla na naší škole p ednáška pro žáky 5. - 9. t ídy,
jejímž tématem byla prevence šikany v  tzv. kyberprostoru. D ti
byly seznámeny s nebezpe ími, které na n  na internetu a soci-
álních sítích íhají, dov d li se o tzv. netiket , tedy etiket  cho-
vání na síti, dále o desateru bezpe ného používání internetu,
ale i mobilních telefon  i ipod . D ti p ednáška zaujala, krom
informací získali i kontakt na stránky projektu Nebu  ob  -
www.nebudobet.cz.  Tyto stránky jsou vhodné jak pro žáky, tak 
i pro rodi e, kte í cht jí v d t o problematice více.

Co je recyklohraní?
Recyklohraní je školní recykla ní program pod záštitou

MŠMT eské republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti 
žák  v oblasti t íd ní a recyklace odpad  a umožnit jim osobní
zkušenost se zp tným odb rem baterií a použitých drobných
elektroza ízení. Naše škola je v tomto projektu zapojena již
adu let. Plníme úkoly vyhlášené  v projektu, provádíme sb r 

drobného elektroza ízení a baterií.
Z projektu jsme získali spoustu výukových materiál , které

využíváme p i organizaci programu ke Dni Zem , ale i v b ž-
né výuce. Za spln né úkoly, odvoz baterií nebo elektroza ízení
obdržíme body, které m žeme sm nit za odm ny pro d ti nebo
další výukové pom cky.

V m síci íjnu jsme se zapojili do úkolu, jehož cílem bylo pro-
vést inventuru baterií v domácnostech a tak upozornit žáky i ro-
di e na problém zvaný baterie. Žáci obdrželi dotazník, do n hož
dopl ovali, kolik baterií mají doma nových, kolik použitých atd.
Takto získané údaje zpracovávali v hodinách informatiky, mate-
matiky. Výsledky za jednotlivé t ídy byly výstupem, který jsme
odeslali, tím splnili zadaný úkol a pro školu získali 500 bod .
Zadání jsme splnili, ale bohužel jsme se potýkali s  negativní re-
akcí a velkým nezájmem ze strany žák  i rodi . Všichni, kdo
dotazník vyplnili nebo s ním pomáhali svým d tem, zaslouží ale-
spo  pod kování. Jsme moc rádi, že s námi recyklohraní hrajete
a doufám i nadále hrát budete.  Blanka Zemánková

Dv ma snímky se ješt  vracíme k letošnímu lampionovému 
pr vodu, o který byl velký zájem…. Foto: Hynek Mi ulka
D í k j št í k l t š í l i é

Paní u itelka Kahánková navázala na tuto p ednášku v násle-P í it lk K há k á á l t t d ášk á l
dujících hodinách eského jazyka. Žáci tvo ili komiksové p íb -
hy s tématikou kyberšikany. 
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