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Již jsme si zvykli, že naše novoro enky (n kdy také „péefka“) ozna ujeme zkratkou PF. Za al 
s tím svého asu po átkem 19. století nejvyšší pražský purkrabí Karel hrab  Chotek z Chotkova 
a Vojnína (1783-1868), který ve svý ch novoro enkách, jejichž byl také sb ratelem, používal 
jako zkratku tehdy módní francouzský termín POUR FÉLICITER, což doslova znamená „pro 
št stí“. Proto je i tato zkratka na výše otišt ném p ání naší obce Kun ic pod Ond ejníkem. 
Ono p ání není zdaleka formální. V každém ísle Obecních novin, jejichž redakce se 
k novoro nímu p ání ráda p ipojuje, zve ej ujeme r zná sv dectví o mnoha p íjemných 
a pozitivních událostech. V dnešním ísle na stran  dev t p inášíme mimo jiné také statistiku 
z evidence obyvatel, kterou sestavila matriká ka Ta ána Holušová. V tabulce narozených d tí 
v naší obci, od roku 1975 pat í uplynulý rok 2013 k nejúsp šn jším-mezi nejmladší ob ánky 
obce jsme p ivítali na sv t 13 d v átek a 24 chlapc . Nejvíce od roku 1975. I to o n em sv d í. 
V roce 2013 stoupl i po et obyvatel obce o necelou stovku. Další d vod k tomu, aby ono 
novoro ní p ání bylo skute n  reálné. ® 
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Po zaplacení všech faktur do-
šlých na OÚ do konce roku
2013, z stala na ú tu obce
ástka zhruba 5,4 mil. K . Tato
ástka není zapojena do roz-

po tu obce na rok 2014, m že
být využita nap . pro stavbu
kanalizace v horní ásti obce.
V prosinci schválilo zastupitel-
stvo rozpo et obce na rok 2014
ve výši 58 255 600,- K . Podle
aktuální situace budou v pr -
b hu roku probíhat úpravy roz-
po tu obce, ve kterých se pro-
jeví i p ípadný úv r na stavbu
kanalizace obce – východní
ást a další zm ny v p íjmové

a výdajové ásti rozpo tu obce.
Zastupitelstvo také schválilo
Investi ní zám ry Obce Kun-
ice pod Ond ejníkem pro rok 

2014, které jsou se azené podle
priorit (dále viz schválený do-
kument na stran  osm tohoto
ísla). Tento dokument není

dogmatem, v p ípad  pot eby
bude v pr b hu roku upravo-
ván s ohledem na vývoj  nan -
ní situace obce a také s ohle-
dem na poskytnuté dotace.
Obec žádá pro rok 2014 o ná-
sledující dotace: na zateplení
obecního ú adu v etn  vým -
ny oken a venkovních dve í
(dotace ze SFŽP); na nákup
kompostér  pro rekrea ní
chaty a št pkova e (dotace ze
SFŽP); na zvýšení bezpe nos-
ti na komunikacích – p echod 
pro chodce u Hu a ství (dotace
z ROP Moravskoslezsko) a na
vybudování zahrady MŠ u zá-
kladní školy (dotace ze SFŽP).
Krom  uvedených akcí bude
zpracován nový lesní hospo-
dá ský plán na obecní lesy,
bude pokra ovat projednávání
a zpracování nového Územ-

ního plánu obce, prob hne
oprava místních komunikací,
je plánována oprava st echy
garáží na pile a na p ístavb
obecního ú adu (lékárna). Na
ve ejném osv tlení bude pro-
bíhat pokra ování kabelizace
vedení v exponovaných loka-
litách, podle možností budou
dopln na svítidla okolo hlav-
ních komunikací p es obec.  
V roce 2014 obec  nan n
podpo í spole enské organi-
zace v obci, 14. února poprvé
uspo ádá obecní ples, prob h-
ne setkání d íve narozených,
pietní vzpomínka k osvoboze-
ní obce, Den obce a rozsvícení
váno ního stromku. Dále pod-
po í kulturní aktivity v obci.
V letošním roce je také pláno-
vána generální oprava hlavních
komunikací p es obec (sm r 
na Frenštát p. R. a na Tichou -
bližší informace jsou uvedeny
v Obecních novinách . 5/2013),
investorem bude MS kraj.
Stále probíhají jednání o zno-
vu otev ení lékárny na obec-
ním ú ad . P edpokládáme, že
se poda í lékárnu zprovoznit 
v prvních m sících roku 2014.
O situaci budeme aktuáln  in-
formovat.
Rok 2014 bude také rokem vo-
lebním. V kv tnu prob hnou
volby do Evropského parla-
mentu a na podzim, v zá í nebo
v íjnu (termín ješt  není de  -
nitivn  stanoven) prob hnou
volby komunální (do zastupi-
telstva obce) a zárove  volby
do 1/3 Senátu Parlamentu R. 
Na záv r chci pod kovat všem,
kte í se v roce 2013 jakýmko-
liv zp sobem podíleli na chodu
a rozvoji obce a také na prezen-
taci naší obce v rámci sportov-

ních a kulturních aktivit.  
Zvláštní pod kování za rok 
2013 ur it  pat í kun ickým
hasi m, kte í 17. února 2013
mezi prvními zasahovali na
míst  tragédie po výbuchu ply-
nu v panelovém domu p. 39
ve Frenštát  pod Radhošt m.

Tehdy bez ohledu na nebezpe-
í ohrožení svého zdraví i ži-

vot , bezprost edn  p isp li 
k záchran  minimáln  ty  
lidských život  (podrobn ji 
uvedeno v ON . 3/2013).  
Ješt  jednou všem p eji poho-
dový rok 2014.

O váno ním jarmarku a jiných aktivitách našich školák  píšeme 
na stran ách 10-11. Foto: archiv Základní školy

Co se chystá v obci v roce 2014
Tomáš Hrubiš, starosta

Zhruba p ed dv ma týdny jsme ukon ili rok 2013 a zahájili rok 2014. Také z pohledu obce 
se jedná o ukon ení hospoda ení obce v minulém roce a zahájení hospoda ení v roce novém. 

Kone né hospoda ení obce za rok 2013 bude jako každoro n  uzav eno po schválení 
celoro ního hospoda ení obce v etn  ú etní záv rky do poloviny roku 2014.



Jeremiáš, Kristián a Lukáš
7. prosince 2013 jsme v ob adní síni obecního ú adu p ivítali nové ob ánky Kun ic pod Ond ejníkem: Jeremiáše Kabáta, Kris-
tiána Mylka a Lukáše Vaška. D tem i rodi m p ejeme hodn  zdraví, št stí a spokojenosti. (foto Zden k Šruba )

3

SPOLE ENSKÁ RUBRIKASPOLE ENSKÁ RUBRIKA

Helena Balcarová .............................................................  93 let
Zden k Klímek .................................................................  89 let
Jarmila Macurová ............................................................  88 let
Božena ezní ková .........................................................  87 let
Ji ina Motyková ...............................................................  87 let
Vilém Majerek .................................................................  84 let
Marie Majirková ..............................................................  81 let
Miroslav Bularz ...............................................................  70 let
Vladislav Konvi ka .........................................................  70 let
Hana Chalcarzová ...........................................................  65 let
Miloš Macura ..................................................................  65 let
Zde ka Baránková ..........................................................  65 let
Aleš P íhoda .....................................................................  60 let
Pavel Pavlica .....................................................................  60 let
Svatava P ková ..............................................................  60 let
Lenka Šretrová .................................................................  60 let
Ludmila Knapková .........................................................  60 let

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

Jubilanti leden 2014 Vzpomínáme

Vítání ob ánk

„Kdo byl milován, 
nebude zapomenut“

Koncem listopadu a v prosin-
ci jsme se naposledy rozlou-
ili s paní Eliškou Hu íkovou,

s paní Zdenkou Kadlecovou,
s paní Janou Slámovou a s pa-
nem Eugenem Pustkou.

Dne 12. 1. 2014 jsme si p ipo-
mn li nedožitých 90 let pana 
Josefa Tobolíka. Vzpomínají 
manželka Libuše, dcera Ji ina 
a syn Petr s rodinami.



Ostravská nezisková organizace isté nebe p edstavila na konci listopadu
projekt s názvem istý komín (www.cisty-komin.cz). istý komín je webo-
vá a mobilní aplikace, která umož uje obyvatel m Moravskoslezského kra-
je p idávat fotogra  e kou ících komín  na mapu a motivovat tak majitele
lokálních topeniš  ke zlepšení zp sob  vytáp ní.
Fotky kou ících komín  m žou obyvatelé zobrazov at a p idávat na adrese:
www.cisty-komin.cz/pridej-komin.html. Organizáto i k této aktivit  uvád -
jí: „Lidé se na nás asto obracejí s dotazy ohledn  soused , kte í jim svým
topením znep íjem ují život. V íme, že istý komín tyto problémové topi e
motivuje k vým n  starého kotle za nový anebo ke zlepšení zp sobu vytáp ní 
v jejich domácnosti. Pilotní projekt je vytvo en pro použití v Moravskoslez-
ském kraji, na základ  zkušeností a zájmu budeme p ípadn  uvažovat o jeho

rozší ení do dalších kraj  v R.“
Sou asné kompetence obcí ve
v ci kontroly lokálních topeniš
jsou pom rn  omezené. Cílem
aplikace je upozornit domác-
nosti, které zne iš ují své okolí,
že jejich zp sob vytáp ní m že
okolí obt žovat a nabídnou jim
možnosti, jak tento stav mohou
zm nit.
Projekt byl podpo en v rámci
Dota ního programu na podpo-
ru vzd lávání v oblasti životního
prost edí Moravskoslezského
kraje pro rok 2013.
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istý komín upozor uje 
na špatné topení v domácnostech

Splatnost místního poplatku
za odpad a místního d

poplatku ze ps  na rok 2014
Dne 12. prosince 2013 schválilo zastupitelstvo obce 
Kun ice pod Ond ejníkem na svém zasedání Obecn  
závaznou vyhlášku . 1/2013 o místním poplatku 
za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, 
t íd ní, využívání a odstra ování komunálních 
odpad  na rok 2014. Plné zn ní OZV . 1/2013  je 
k dispozici na www.kuncicepo.cz – Hlavní menu – 
Obecn  závazné vyhlášky – 1/2013.
Místní poplatek za provoz systému shromaž ování, 
sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování 
komunálních odpad  na rok 2014 byl schválen ve výši 
540 K  na osobu a má splatnost do 30. dubna 2014.
Poštovní poukázky na úhradu tohoto poplatku budou 
postupn  rozesílány po 10. dubnu 2014, spole n  
s poštovními poukázkami na úhradu místního 
poplatku ze ps  na rok 2014 (výše poplatku ze ps  na 
rok 2014 z stala nezm n na a iní 180 K  za jednoho 
psa).a
Do 10. dubna 2014 si m žete chodit osobn  hradit tyto 
poplatky v ú edních hodinách do pokladny obecního 
ú adu. Pokud byste požadovali zaslat: íslo ú tu, 
variabilní symbol a výši – pro úhradu bezhotovostním 
zp sobem – napište si prosím na emailovou adresu: 
ivana.reznickova@kuncicepo.cz

Ivana ezní ková, poplatky
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D ti z Cimbálové muziky Ond ejní ek,
která pracuje p i ZŠ a MŠ Karla Svo-
linského pod vedením Kate iny Niklové  
byly v sobotu  21. prosince 2013 sou ástí 
lidové hry o narození Ježíše podle Evan-
gelia  sv. Matouše – „Živý betlém“, kterou
již podvacáté uvád lo Valašské muzeum
v Rožnov  pod Radhošt m. P i psaní 

scéná e vycházel autor PhDr. Jaroslav
Štika z Evangelia sv. Matouše a z tradice
tzv. váno ních pastý ských her, nazýva-
ných též pastuši, betlemá i. V roce 2011
doznal p vodní scéná  zm n. P ibyly
autentické záznamy pastý ské hry z mo-
ravsko-slovenského p íhrani í a koledy
místního u itele Josefa Tvar žka. V pro-

gramu se návšt vník m p edstavili ta-
ne níci, muzikanti a zp váci ze soubor  
Javo ina, Radhoš , Solá , Malý Beskyd, 
cimbálová muzika Ond ejní ek, Žes ový 
kvintet, družina T í král  na koních, slo-
vem provázela Zuzana Vašková.

(Foto: Zuzana Polášková a Jan Kolá ) 
-MŠ-

KUN ICKÝ OND EJNÍ EK 
V ŽIVÉM BETLÉMU
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Poradna pro naše ob any
  N kte í ob ané se mohou dostat do složité a svízelné životní
situace, v níž pot ebují poradit. Proto došlo na jednání pracov-
ní skupiny komunitního plánování rozvoje sociálních služeb
m sta Frýdlant nad Ostravicí k dohod  o poskytování pora-
denství p ímo v jednotlivých obcích regionu. 
   Pracovnice sociálního odboru zpracovaly asový harmono-
gram poskytování této služby ob an m v jednotlivých obcích.
Na jeho základ  bude pracovnice sociálního odboru m sta
Frýdlant nad Ostravicí poskytovat poradenství také ob an m
naší obce. Poprvé to bude v pátek 24. 1. 2014 v zasedací míst-
nosti budovy obecního ú adu v dob  od 8.30 do 10.30 ho-
din. Následn  to bude vždy každý t etí pátek v m síci. P jde
o základní sociální poradenství a tato služba je bezplatná.
V ím, že poradna bude našimi ob any dle pot eby využívána
a pom že jim jejich p ípadné problémy vy ešit.

Lumír Poledník - místostarosta

Svozový kalendá  komunálního
odpadu na 1. pololetí 2014
Kun ice pod Ond ejníkem

Svozový den: tvrtek
Datum 1 x za 2 týdny
2. leden horní
9. leden dolní
16. leden horní
23. leden dolní
30. leden horní
6. únor dolní
13. únor horní
20. únor dolní
27. únor horní

6. b ezen dolní
13. b ezen horní
20. b ezen dolní
27. b ezen horní
3. duben dolní
10. duben horní
17. duben dolní
24. duben horní
1. kv ten dolní
8. kv ten horní
15. kv ten dolní
22. kv ten horní
29. kv ten dolní
5. erven horní
12. erven dolní
19. erven horní
26. erven dolní

Velkoobjemový a nebezpe ný odpad – svoz  26. 4. 2014
a  13. 9. 2014

ZÁPIS
DO PRVNÍ T ÍDY

ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kun icích  pod Ond ejníkem
prob hne v budov  školy ve st edu 5. 2. 2014 od 14.00 do
17.00 hodin. (Náhradní termín 12. 2. 2014 ve 14. 00 hodin).
Vezm te s sebou rodný list dít te.

PRVNÍ
OBECNÍ PLES

Plesová sezóna bude mít letos u nás nový p ír stek. Obec
Kun ice pod Ond ejníkem poprvé po ádá Obecní ples.
Ples se uskute ní v pátek 14. února 2014 v sále restaurace
Beskydského HORIZONTU. Srde n  jsou zváni všichni,
kdo se rádi baví a tan í. K tanci a poslechu bude hrát FCM
Radegast a DJ. Ples za íná ve 20:00. Vstupné 100 K .
Vstupenky bude možno zakoupit od 20. ledna na obecním
ú ad . Srde n  zve kulturní komise.
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P EDVÁNO NÍ 
KONCERTY ROSTOU 

DO KRÁSY

ROZSVÍTILI JSME  
VÁNO NÍ STROM

P edváno ní koncert školy se letos v kostele sv. Má í Magda-
lény konal již po tvrté. A je vid t, že po adatelé koncertu na-
bírají zkušenosti a koncert roste do krásy. Oprávn n  zn la
ihned po koncert  slova chvály. Koncert m l švih, vystoupení 
jednotlivých t íd ZŠ, sólist , MŠ, sboru i Ond ejní ku p íjem-
n  navazovala a vše vygradovalo spole ným zp vem u varhan.
Velmi obdivuhodné bylo pásmo -anglických koled, na kterém se
poprvé spole n  podíleli žáci 3 - 9. t ídy. Ocenit je pot eba i só-
listy, kte í hráli na elektrické varhany a v bec všechny odvážné 
vystupující. D kujeme za krásný kulturní zážitek, oce ujeme
práci u itel  a vedoucích soubor  a již se t šíme na ten letošní 
koncert. O koncertu také na stran  10.   –MŠ-

V pátek 6. prosince 2013 jsme již pot etí spole n  rozsvítili 
obecní váno ní strom. Tentokrát nás potrápila technika a silný 
vítr, který zp sobil, že pocitov  byla ješt  v tší zima než loni. 
Ale p íležitostí k setkávání není nikdy dost, tak doufáme, že 
sva ák chutnal a zah ál a že And lsko – ertovské vystoupení 
d tí z mate ské školy p íjemn  zpest ilo p edváno ní as.

Foto na této stran : Zden k ŠrubaF t tét t Zd k Š b
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1. Výstavba „Kanalizace – východní ástý „ ýVV
- plánované náklady cca 55 000 000,- K    ( ást dotace)                                                                                       
- p edpokládaný termín: do poloviny roku 2015

2. Vybudování semaforu na p echodu pro chodce u H u a -y p p
ství
- plánované náklady cca 660 000,- K
- p edpokládaný termín: erven - srpen 
(žádost o dotaci) 

3. Zateplení budovy obecního ú adup y
- plánované náklady cca 5 000 000,- K
- p edpokládaný termín:  2. pololetí 2014 (jen v p ípad  zís-
kání dotace)
(žádost o dotaci)

4. Vybudování místní komunikace v lokalit  erný kopecy ý p
(pod p. Starnovskou)(p p )
- plánované náklady cca 700 000,- K
- p edpokládaný termín: erven - zá í

5. Modernizace budovy ZŠ (vybudování nových šaten)y ( y ý )
- plánované náklady cca 600 000,- K
- p edpokládaný termín: ervenec - srpen

7. Modernizace budovy hasi árny (vým na 3 ks vrat)y y ( ý )
- plánované náklady cca 200 000,- K
- p edpokládaný termín: 1. pololetí 

8. P íprava a pop . vybudování parkovišt  p ed obecnímp p p y p p
ú adem
- plánované náklady cca 300 000,- K
- p edpokládaný termín: 2. pololetí 2014

8a. Vybudování parkovišt  p ed „Ruským kostelíkem“y p p „ ý
- plánované náklady cca 300 000,- K
- p edpokládaný termín: 2. pololetí 2014

9. Projektová p íprava rozší ení komunikace p ed školou j p p p
a vybudování y parkovacích míst p ed ZŠ a MŠ Karla p p
Svolinského a projektová p íprava chodník  pod BRC.p j p p p
- plánované náklady cca 60 000,- K
- p edpokládaný termín: pr b žn

10. Pokra ování realizace školního areálu (školková zahra-(
da v p írodním stylu)p y )
- plánované náklady cca 2 000 000,- K
- p edpokládaný termín: jen v p ípad  získání dotace
(žádost o dotaci)

11. Odvodn ní areálu h išt  u ZŠ a MŠ Karla Svolinského
- plánované náklady cca 200 000,- K
- p edpokládaný termín: pr b žn

12. Pokra ování zpracování nového územního plánu obcep p
- plánované náklady cca 100 000,- K
- p edpokládaný termín: 2. pololetí

Tyto investi ní zám ry budou v pr b hu roku 2014 aktualizo-
vány a upravovány podle vývoje  nan ní situace a  nan ních 
možností obce.
Odpov dné osoby: starosta obce, místostarosta, rada obce 
Zpracoval:  Ing. Karel Jurek 
Schváleno zastupitelstvem obce na XIX. zasedání dne 12. 12. 
2013

Investi ní zám ry
obce Kun ice pod Ond ejníkem pro rok 2014

(se azeno dle priorit)
Tomáš Hrubiš, starosta

Zastupitelstvo obce 
na XIX. zasedání dne 12. 12. 2013

Vzalo na v domí informace o jednáních rady obce a zprávu
o innosti  nan ního výboru
Schválilo

úpravu rozpo tu obce . 14/2013
investi ní zám ry obce pro rok 2014
rozpo et obce Kun ice pod Ond ejníkem na rok 2014:
p íjmy ve výši 58 345 600,- K , výdaje ve výši 55 709 300,-
K ,  nancování ve výši 2 636 300,- K .
Obecn  závaznou vyhlášku . 1/2013 Obce Kun ice pod 
Ond ejníkem o místním poplatku za provoz systému
shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání
a odstra ování komunálních odpad  - v upraveném zn ní
prodej ásti obecního pozemku parc. . 1313/3 (cca 220 m2)
ost. plocha neplodná o celkové vým e 969 m2 p. M. M.,
Kun ice p. O. – cena 300,- K  za 1m2.
zrušení bod  IV. a V. Usnesení z XV. zasedání ZO obce
Kun ice p. O. konaného dne 30. 5. 2013 a zrušení bodu III. 8)
z Usnesení z XVI. zasedání ZO obce Kun ice p. O. konaného
dne 30. 7. 2013.

Informace k cen  pitné vody, 
sto ného a k výši poplatku za 

likvidaci komunálního odpadu
(platnost od 1. 1. 2014)

Cena za pitnou vodu v roce 2014 nebude navýšena, z stává
stejná jako v roce 2013 – 32,14 K /m3.
Cena sto ného je navýšena podle podmínek dotace na
kanalizaci (  nan ní model) pro rok 2014 na ástku bez
DPH 37,51 K /m3 (byla využita možnost snížení této ástky
o 10%). Kone ná výše sto ného v etn  15% DPH je 43,14
K /m3 (jedná se o zvýšení o 1,91 K /m3, což p edstavuje
nárust o 4,6%).
Uvedené ceny byly schváleny Valnou hromadou Kun ické
s.r.o. dne 30. 12. 2013.
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2014
se nem ní, z stává stejný jako v roce 2013 – 540,- K
za osobu a kalendá ní rok. Také z stává beze zm ny
Obecn  závazná vyhláška o místním poplatku za provoz
systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní,
využívání a odstra ování komunálních odpad  – schváleno
zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2013. Tomáš Hrubiš,

starosta obce a jednatel Kun ické s.r.o.



Vážení ob ané, jako každý rok, tak i letos jsme pro vás p ipra-
vili stru ný p ehled matri ních událostí a statistiku  evidence
obyvatel za rok 2013.

narodilo se 37 d tí (13 dívek, 24 chlapc )
zem elo 21 ob an
bylo uzav eno 22 s atk  (4 v ob adní síni, 11 mimo ob adní
sí  a 7 s atk  bylo církevních)
k trvalému pobytu se p ihlásilo 93 ob an
odhlásilo se 58 ob an  (jen z dostupných dat, po et m že
být nep esný)
st hování v obci – 29 ob an
14 ob an m byl zrušen trvalý pobyt ú ední cestou
bylo provedeno 379 ov ení podpis  a listin
bylo provedeno 11 zápis  o uznání otcovství
5 x jsme p ivítali v ob adní síni nové ob ánky
73 ob an  požádalo o ov ené výstupy z Czech Pointu

Letošní rok byl také mimo ádn  úsp šný na po et narozených
d tí v obci, za posledních 38 let nejvyšší, proto by vás vážení
ob ané mohl zajímat statistický p ehled po tu narozených d tí

v Kun icích pod Ond ejníkem od r. 1975. Starší data se mi bo-
hužel v archívu nepoda ilo dohledat.
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„Poda ilo se mi splnit slib, který jsem dal 
svému otci“. Tak odpov d l Jan ezní-
ek, který se svým synem Filipem za al 

s opravou kapli ky Panny Marie naproti 
bývalé Šebelovy vily (dnes st edisko Ka-
rolina) v srpnu 2013. Co vše to obnáší? 
Zajistili pro ezání a ošet ení starých lip, 
opravili a nat eli šindelovou st echu kap-
li ky a postupn  obm ují vstupní oplo-
cení. Všechno vlastn  jako sponzorský 

dar! „Jendo, up ímn  Ti d kujeme“ Po-
d kování rovn ž pat í paní Macurové, na
jejímž pozemku kapli ka stojí. Ona sama
organiza n  pomohla p i oprav .
Je radostné, že jsou mezi námi jedinci,
ale i kolektivy, které s námi bojují proti
zištnosti, sobectví a bezohlednosti k ži-
votnímu prost edí. Ke spokojenosti jim
sta í, když n komu ud lají radost, vy-
konají dobrý skutek, jako nap . pov sí

krmítko, zkompostují rostlinný odpad 
a p isp jí k tomu, aby se nám všem lépe 
dýchalo tím, že netopí odpadem a kaly. 
Žijeme v obci obklopené horami, které 
nám umož ují pobyt v p írod  a dáva-
jí sílu a možnost zlepšovat mezilidské 
vztahy a zdraví, tak si ji neni me. Bu -
me vd ni za každý sponzorský dar, kte-
rý nám umožní zlepšit prost edí kolem 
nás.

Jendo, up ímn  Ti d kujeme
Miloslav Šruba

rok po et rok po et rok po et
1975 36 1989 17 2003 11
1976 35 1990 25 2004 20
1977 34 1991 22 2005 12
1978 35 1992 24 2006 16
1979 34 1993 23 2007 28
1980 28 1994 19 2008 21
1981 25 1995 19 2009 28
1982 23 1996 14 2010 28
1983 25 1997 14 2011 22
1984 25 1998 13 2012 27
1985 25 1999 13 2013 37
1986 17 2000 15
1987 18 2001 19
1988 24 2002 11

Ta ána Holušová
matrika, evidence obyvatel

Matrika a evidence obyvatel v roce 2013



V pond lí 16. pro-
since v podve er se
kun ický kostel sv.
Ma í Magdalény za-
plnil do posledního
míste ka. Sešli se zde
rodi e, prarodi e, p í-
buzní našich žák , ale
i další zájemci, kte í
se cht li v p edváno -
ním shonu alespo  na
chvíli zastavit a zapo-
slouchat se do melodií
tradi ních koled i ve-

selých písní o zim , 
sn hu a blížících se 
Vánocích.
Pestrý program pro 
návšt vníky zaháji-
ly d ti z MŠ, po nich 
vystoupili letošní prv-

áci, anglicky za-
zpívalo n kolik žák  
z 1. i 2. stupn . Hrou 
na cimbál, basu,  ét-
nu, klarinet a hous-
le obohatil program 
soubor Ond ejní ek. 

101/2014

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY K
Koleda nám nastala, abychom ji zpívali…

T mito slovy zadali tv rci
letošní Olympiády v eském
jazyce slohový úkol. Práce
musela takto za ínat, ale pak 
už záleželo na žácích, kte í
se letos rozhodli úkoly ešit,
jak budou pokra ovat – bu
podle své reálné zkušenos-
ti, nebo mohli popustit uzdu
fantazii a fabulovat. Sou ástí
sout že je rovn ž ešení úko-
l  souvisejících se znalostí
a pochopením mluvnice. Zá-
leží na každém ešiteli, jak 
dovede uvažovat v obsažnosti
a bohatosti rodného jazyka.
Na základ  správnosti ešení
pak jsou ú astníkovi sout že

p id lovány body. Letos psa-
lo Olympiádu v eském ja-
zyce na naší škole celkem 10 
žák  – 7 d v at z osmé t ídy 
a 3 devá áci. Nejúsp šn ji 
se poda ilo všechna zadání 
vy ešit Danielle Gist ingero-
vé z 9. ro níku, která bude 
naši školu reprezentovat také 
v okresním kole této jazyko-
vé sout že. P ejeme jí hodn  
úsp ch  a dobré nápady k vy-
ešení obtížných zadání a také 

další fantazijní nápady ke slo-
hové práci. Danielle gratuluje-
me a budeme držet palce.

M. Kahánková,
u itelka eského jazyka

Možná se vám už také 
stalo, že…

Jednotlivá vystoupení 
byla prokládána hrou 
mladých klavíristek, 
které p edvedly své 
dovednosti.
Program uzav el škol-
ní d tský p vecký 
sbor, který zazpíval 
nejd íve um lé písn  
o zim , na n  navázal 
více i mén  známými 
koledami se sólisty 
a celým sborem. Spo-

le ným zp vem všech 
p i zvuku varhan 
a s p áním úsp šné-
ho, ve zdraví a poho-
d  prožitého celého 
p íštího roku jsme se 
s návšt vníky koncer-
tu rozlou ili. Již nyní 
se t šíme na další p í-
jemná spole ná setká-
ní s nejen kun ickou 
ve ejností. 

M. Kahánková

Foto na této stran : Zden k ŠrubaF t tét t Zd k Š b
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Y KARLA SVOLINSKÉHO
Daj B h š estí, milí páni!

Dne 4. 12. 2013 se na naší škole uskute nil již tradi ní a velmi 
oblíbený váno ní jarmark. Tento rok se nesl v duchu tradi ních 
emesel a dovedností. Tato akce p ilákala mnoho návšt vník , 

kte í mohli ochutnat ru n  vyrobené dobr tky a zakoupit mno-
ho v cí, které vyráb ly d ti a jejich rodi e. Každá t ída prezen-
tovala adu velmi nápaditých výrobk  i rozli ných p edm t  
s váno ní tématikou, které šly na odbyt tak rychle, že do hodiny 
již nebylo tém  co nabízet. V tomto roce na stáncích domi-
novaly všechny druhy andílk , sn hulá ci s ru n  pletenými 
šálami a rukavicemi, nádherné zá ivé hv zdy, celá škála domá-
cích kolá k , zákusk  a cukrovinek i slaného pe iva. Tradi n  
velký úsp ch m l bufet, kde se všichni mohli ob erstvit slanými 
i sladkými chu ovkami a zah át teplým nápojem. P ípravy na 
jarmark probíhaly již od listopadu a v den ,,D“ již od ranních 
hodin probíhaly ve t ídách ru ní dílny, kde si žáci mohli za po-
mocí u itel  vyrobit rozli né rukod lné výrobky. Tento rok d ti 
tvo ily šperky z korálk , korálkové strome ky št stí, pekly sla-
né ty inky, vyráb ly roztomilé bubá ky z dar  p írody i z t í-
d ného odpadu, seznámily se s japonskou kresbou a s ubrous-
kovou technikou-decoupage, úsp ch slavila také chemie, kterou 
žáci využili p i výrob  slizu a barevné soli. Letošní jarmark je 
za námi a žáci už nyní p icházejí s nápady na p íští rok.

H. Hekerová, u itelka anglického jazyka

5. 12. šly d ti do školy s velkou radostí. O ekávaly p íchod 
Mikuláše a jeho and lské družiny, doprovázené strašidelný-
mi erty. Tohoto, již tradi ního programu, se letos v kun ické
škole ujali devá áci. Velmi pe liv  si p ipravili kostýmy a pod 
vedením paní u itelky Charbulákové napekli vynikající perní -
ky, aby mohli své kamarády v jednotlivých t ídách obdarovat.
Tímto však jejich úkol ješt  nebyl spln n. ert  se ujala paní 
u itelka Myná ová s tím, aby jí pomohli s organizací sout že

ERTOVSKÉ HOPSÁNÍ. Této sportovní akce se zú astnily
d ti 1. stupn . Zvolení zástupci jednotlivých t íd museli provést 
co nejvíce p eskok  p es švihadlo za 1 minutu. erti pe liv
po ítali p eskoky a zapisovali jména nejlepších d tí. Nejrych-
lejším skokanem tohoto ro níku se stala Vendulka Dostálová
se sto padesáti skoky. Celý den probíhal velmi radostn  díky
pe livé p íprav  devá ák  i díky odvaze všech d tí, které se
nebály skákat pod dohledem ert . K dobré atmosfé e p isp li
také povzbuzující spolužáci.. M. Jurková

Váno ní jarmark
v kun ické škole

Mikulášská nadílka

Už sem nebýl dlúho s vámi! Dovolte mn  trochu málo, do skoku
sa n  uzdálo. T mito slovy se uvedla 7. t ída, která si pro své
mladší spolužáky a p edškolní d ti nacvi ila kousek lidové ko-
ledové váno ní hry, která byla zapsaná na Horní Be v  v roce
1956. Do nácviku se všichni zapojili s opravdovým nasazením
a podle potlesku obecenstva bylo poznat, že se d tem tento po in
v p edváno ní dob  opravdu líbil. Hru završili zp váci dalšími
koledami: Chtíc, aby spal, Byla cesta, byla ušlapaná a P jdem

spolu do Betléma, p i této se již p idávalo i obecenstvo. Spole n  
jsme si také zazpívali koledu Št drý ve er nastal. Po odchodu 
herc  z jevišt  si ješt  d ti mohly zazpívat další písn  za dopro-
vodu klavíru. D kuji herc m, celé 7. t íd , za úsp šné a p íjemné 
zakon ení kalendá ního roku ve škole a p eji všem, nejen našim 
žák m, aby byl nový rok 2014 prožitý úsp šn , ve spokojenosti, 
klidu a lásce v kruhu rodiny a nejbližších.  

M. Kahánková, u itelka eského jazyka

Foto na této stran : archiv Základní školy F t tét t hi Zákl d í šk l
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áádkkoová innzeercce
PRODEJ PALIVOVÉHO D ÍVÍ – BUK

Sklad Trojanovice - Bystré. D íví naštípané na prostorové 
metry (rovnané), špalky. Možnost dovozu odb rateli.

Telefon: 603 315 738

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

Volejte 702 029 242

Kun ická s.r.o. - Zálohové
platby za vodné a sto né 2014p y
Vážení odb ratelé vody,
p ipomínáme Vám, že zálohy na vodné a sto né se platí
tvrtletn  v termínech:

 I. tvrtletí do 25. ledna
 II. tvrtletí do 25. dubna
 III. tvrtletí do 25. ervence
 IV. tvrtletí do 25. íjna

V zájmu urychlení vyú tování vodného a sto ného za rok 
2013, m žete nahlásit stav vodom ru bu  e-mailem: da-
niela.kocianova@kuncicepo.cz nebo na telefonní íslo: 
725 506 902, pop . m žete zaslat sms zprávu s uvedením
ísla popisného. Za spolupráci p edem d kujeme.

Ing. Tomáš Hrubiš, jednatel spole nosti


