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Letošní T íkrálová sbírka 
byla velice úsp šná. Ob a-
né vítali koledníky (d ti z 
cimbálové muziky Ond ej-
ní ek s jejich kamarády) ve 
svých domovech a rádi p i-
sp li na charitativní pro-
jekty. Nejvíce pen žitých 
dar  se v oblasti p sob-
nosti Charity Frenštát pod 
Radhošt m vybralo v Koz-
lovicích a v Kun icích pod 
Ond ejníkem. Koledníci se 
na svou misi pe liv  p i-
pravili (viz snímek vlevo) 
a odvedli velký kus práce 
ve prosp ch dobra. Po-
drobn ji uvnit  listu.
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RADA, KOMPOSTÉRY, KANALIZACE
Tomáš Hrubiš, starosta obce

O em také jednala rada obce

V prosinci 2013 jednala rada obce t ikrát. 
ešila pronájem ásti budovy kina, úpra-

vu rozpo tu obce . 13/2013. Zabývala 
se požadavkem ob an  dolní ásti obce 
o zajišt ní pojízdné prodejny (podpisy 
19-ti rodin). Schválila nabídku dodávky 
elekt iny pro obecní odb rná místa na 
rok 2014, schválila kupní smlouvu na 
výkup pozemku u autobusové zastávky 
rozcestí k nádraží. Dále schválila od-
m nu editeli základní školy, projednala 
a schválila návrh programu prosincového 
zasedání zastupitelstva obce.   
Rada obce projednala a schválila dodatek 
k nájemní smlouv  na byt na OÚ (pro-
dloužení nájmu o 1 rok), smlouvu o pre-
zentaci obce na infopanelu ve Frenštát  
pod Radhošt m.  Zabývala se nabídkami 
na zpracování žádostí o dotaci na bez-
pe nost na komunikacích – p echod pro 
chodce se semaforem u Hu a ství a k pro-
jektu zahrada MŠ u základní školy, byla 
schválena cenová nabídka návrhu vestibu-
lu a šaten školy. Byla vyhodnocena ve ej-
ná zakázka na instalaci vrat v hasi árn .
Naposled v roce 2013 jednala rada obce 
v pond lí 30. prosince. Na programu byla 
hlavn  poslední úprava rozpo tu obce. 
Rada také projednala a schválila erpání 
fondu reprodukce a odpis nedobytné po-
hledávky (495 K ) základní škole.

Na prvním jednání v lednu 2014 projedna-
la a schválila rada obce žádost o prodlou-
žení nájmu na byt na OÚ, také p edjednala 
smlouvu o výp j ce bývalé smute ní sín .

Kompostéry
k rodinným dom m

Také v listopadu a prosinci 2013 probíha-
lo individuální vydávání kompostér  ma-
jitel m rodinných dom  s trvalým poby-
tem v obci. Dosud bylo vydáno cca 300 
kompostér  z 550, které jsou k dispozici.
Aby byla obec schopna provést ádno u 
administraci projektu (dotaci na kom-
postéry), je nutné kompostéry „rozdat“ 
do konce m síce b ezna 2014. P edávání 
kompostér  bude proto probíhat od pon-
d lí 17. února (v etn ), vždy v pond lí 
a st edu v garáži obecního ú adu, dopo-
ledne od 8:00 do 10:00 hodin a odpole-
dne od 14:00 do 16:00 hodin. V tomto 
probíhajícím projektu nejsou komposté-
ry ur eny objekt m s ísly eviden ními 
(nap . 0250), pro tyto nemovitosti p i-
pravujeme další projekt.
Znovu prosím vlastníky rodinných dom , 
aby s odb rem kompostér  ne ekali na 
poslední chvíli a kompostéry si vyzvedli 
do konce b ezna 2014. Výdej kompostér  
zajiš uje zam stnanec obce, pan Lumír 
Just, tel.: 734 288 922.

Kompostéry, které nebudou v tomto ter-
mínu odebrány, budou p edány jiným zá-
jemc m. D kuji za pochopení.  

P íprava kanalizace – východní 
ást obce („horní konec“)

V sou asné dob  probíhá výb rové íze-
ní na dodavatele stavby kanalizace. Také 
probíhá p íprava zadávacích podmínek 
na ve ejnou zakázku na získání úv ru 
k do  nancování stavby (krom  p islíbe-
né dotace ze SFŽP). Projek ní cena této 
ásti kanalizace je cca 60 mil. K . Stav-

ba obsahuje 153 kanaliza ních p ípojek 
hlavn  k rodinným dom m. P edpoklá-
dáme, že ješt  v pr b hu m síce února 
(podle po así) budou zástupci projek ní 
 rmy obcházet vlastníky nemovitostí, 

které jsou v projektu navrženy k na-
pojení na kanalizaci. Budou zjiš ovat 
nejoptimáln jší možnosti napojení jed-
notlivých objekt  na kanalizaci (nap . 
výškové zam ení stávajícího vyúst -
ní odpadu z objektu, trasu kanaliza ní 
p ípojky, apod.). Uvedení pracovníci se 
budou vykazovat pov ením obce k této 
innosti.

P ed zahájením stavby uspo ádá obec 
informa ní besedu s ob any, kde budou 
podány podrobné informace k pr b hu 
stavby.

Oznámení o konání valné hromady honebního spole enstva
Honební starosta Honebního spole enstva Kun ice pod Ond ejníkem svolává ádnou valnou hromadu podle ustanovení
§ 22 zák. . 449/2001 Sb. ádná valná hromada se bude konat dne 2. 3. 2014 v 10 hodin v restauraci „Na Kope ku“
u Macurových. 

Program valné hromady

- Zahájení - P ijetí nových len  honebního spole enstva
- Volba orgán  valné hromady, schválení jednacího ádu - Usnesení a záv r
- Zpráva o innosti honebního spole enstva - Ob erstvení a pohošt ní ú astník  valné hromady
- Ro ní ú etní uzáv rka a návrh rozpo tu na rok 2014

V p ípad  neú asti pot ebného po tu hlas  (nadpolovi ní v tšiny hlas ), uskute ní se jednání valné hromady po uplynutí
1 hodiny, viz § 22 odst. 4 zák. . 4449/2001 Sb. len honebního spole enstva m že ud lit k zastupování na valné hromad
plnou moc jiné osob .

V Kun icích pod Ond ejníkem dne 3. 1. 2014 Josef ezní ek, honební starosta
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SPOLE ENSKÁ RUBRIKASPOLE ENSKÁ RUBRIKA

R žena Lhotská ......................................................... 94 let
Zde ka Blažková ....................................................... 87 let
Ji ina Justová .............................................................. 85 let
Marie Klimešová ....................................................... 83 let
Vlasta Kubulusová .................................................... 83 let
Antonín Adam ík ...................................................... 82 let
Ilona Václavíková ...................................................... 80 let
Libuše Píchová ........................................................... 70 let
Alena Kekrtová ......................................................... 60 let
Pavel Parýzek ............................................................. 60 let

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

Jubilanti únor 2014

Rozlou ení

Vzpomínáme

V lednu jsme se naposledy rozlou ili 

s panem Eugenem Pustkou,
panem Josefem Blažkem
a Pavlem ezní kem st.

*
Dovolujeme si vám oznámit,

že dne 22. ledna 2014 
zem el ve v ku nedožitých 77 let 

pan Ing. Pavel ezní ek 
D kujeme všem

za projevenou soustrast 
a kv tinové dary.

Št pánka ezní ková s rodinou

Dne 23. 2. 2014 ub hne p t let od úmrtí
naší milované maminky a manželky,

paní Marie ajánkové.
Kdo jste ji znali, vzpome te s námi.

dcera Pavla s rodinou, syn Ji í s rodinou, manžel Ji í

*
Prosím vzpome te s námi na 

pana Zby ka Macuru,
který odešel 6. února 

p ed 7 lety 
ve v ku nedožitých 32 let.

Sestra Michaela 
a bratr Petr s rodinami



Dobro innou akci T íkrálová sbírka po ádá každoro n
Charita eská republika. Skupinky koledník ,
doprovodné akce i distribuci pokladni ek pak 
organizují jednotlivé místní Charity, asto ve spolupráci
s farnostmi, školami i r znými mládežnickými
organizacemi. Úsp ch celé sbírky tedy závisí na aktivit
tisíc  lidí ve všech koutech republiky, asto i v obcích
o n kolika desítkách obyvatel. T íkrálová sbírka je tak 
nejv tší dobrovolnickou akcí u nás.
Anna echová, z frenštátské Charity p idává
pod kování všem koledník m: „Rádi bychom z celého
srdce pod kovali všem št drým dárc m, kte í i letos
p isp li na tuto sbírku. Velké pod kování pat í také 
všem malým i velkým koledník m, bez nichž by se tato
sbírka nemohla realizovat.“
Výt žek letošní T íkrálové sbírky iní za Charitu
Frenštát 390 184 K .

Kdo koleduje? Do ulic obcí a m st celé eské
Republiky vychází více než 14 tisíc kolednických
skupinek (p ibližn  50 000 dobrovolník ).  V Kun icích
pod Ond ejníkem se již druhým rokem do T íkrálové
sbírky zapojily jako koledníci d ti z cimbálové muziky
Ond ejní ek spolu se svými kamarády a rodi i. Naše
obec je rozlehlá, a p estože skupinek d tí i dosp lých
chodilo více než loni, nepoda ilo se ur it  zazvonit 
u všech dve í. Pokladni ka byla k dispozici také
v obecním ú ad  a v obou kostelích.

Koledníci byli u nás úsp šní. V roce 2012 byly
pokladni ky umíst ny v obou kostelích a bylo vybráno
6 601 K . Loni již koledníci chodili a vybralo se u nás

43 594 K . Letos koledníci vybrali ješt  více: 58 043 K , 
což je druhá nejv tší suma vybraná v obcích spadajících 
pod Charitu Frenštát. 

Celkové výsledky
T íkrálové sbírky 2014

Trojanovice 5 956 K  
Kun ice pod Ond ejníkem 58 043 K  
Frenštát pod Radhošt m 14 508 K  
Vl ovice 17 847 K  
Mniší 21 745 K  
Bordovice 19 954 K  

eladná 19 074 K  
Tichá 40 880 K  
Lichnov 55 831 K  
Hukvaldy 57 643 K   
Kozlovice 78 703 K

 Celkem 390 184 K

Využití sbírky. T íkrálová sbírka má jasn  daná 
pravidla pro rozd lení výt žku a je koncipována tak, že 
naprostá v tšina vykoledovaných prost edk  z stává 
v regionu, v n mž byly vybrány.  Výt žek sbírky je 
ur en na podporu a rozvoj Pe ovatelské a Asisten ní 
služby Charity Frenštát pod Radhošt m. 

 Klí  k rozd lení
vybraných prost edk

Zdroj: http://www.frenstat.charita.cz/

D ti mají mnoho krásných zážitk  a prožily mnohá v elá 
p ijetí, dostávaly i n jaké ty dobr tky, ale p edevším se 
takto u í, že je správné a normální v novat sv j volný 
as pro druhé lidi a dobrou v c.  Myslím, že i v p íštím 

roce bude op t po celé vesnici znít … „My t i králové 
jdeme k vám….“ Michaela Šebelová

(Fotogra  e na stranách 1, 4 a 5 Jana Cochlarová, Antonín 
Holuša, Markéta Menšíková, Kate ina Niklová, Monika 
Peroutková, Zuzana Polášková a Zden k Šruba )

42/2014

Výsledky T íkrálové sbírky 2014

MY T I KRÁLOVÉ JDEME K VÁM….
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Tento projekt, do kterého se mohou 
zapojit rodi e se svými d tmi, bu-
doucími prv á ky, má již v naší ško-
le tradici. Umož uje d tem poznat 
školní prost edí d íve, než jim za nou 
opravdové školní povinnosti a  jejich 
start v zá í je pak mnohem snadn j-
ší. Toto však není jediný cíl projektu. 
Navzájem se poznají budoucí školáci 
a rodi e také s novou paní u itelkou.
V letošním školním roce již prob hla 
dv  setkání. 26. 11. p išly d ti v do-
provodu rodi  a téma bylo zimní, 
p edváno ní. Ve školní t íd  si chlap-
ci a d v ata vyzkoušeli práci u tabu-
le i v lavici, zpívali, tan ili a hovo ili 
o zim . Pro rodi e byla p ichystána 
beseda o školní zralosti dít te, kte-
rou vedla paní u itelka Eva Sladká. 

Záv ru setkání se op t zú astnily 
d ti se svými rodi i.  V malé výtvar-
né díln  si vyrobily ertíka, který 
jim p ipomenul blížící se p íchod 
Mikuláše. 

Druhé setkání jsme uspo ádali 
21. ledna. Tentokrát doprovodily d ti 
paní u itelky z MŠ. Ve školní t íd  
je ekalo vyu ování se sn huláky, 
p i kterém mohly prokázat nejen své 
matematické p edstavy, ale op t se 
zpívalo, tan ilo a tvo ilo z papíru. 
P edškoláci p istupovali k práci ra-
dostn , nikdo se školy nebál a všich-
ni potvrdili, že už se t ší, až p ijdou 
k zápisu do 1. t ídy. Na d tech bylo 
znát, že mnohé z nich jsou již dnes 
na školu dob e p ipraveny.
D kuji všem rodi m, kte í umožnili 
d tem projektu se zú astnit, pedago-
gickým pracovník , kte í rovn ž p i-
jali ú ast na projektu a pracovnicím 
školní kuchyn , které p ipravily pro 
d ti ob erstvení.  Markéta Jurková

62/2014

Takto nazvali procházku divadelními 
žánry 2 mladí herci z Hradce Krá-
lové, kte í vystupují jako Divadélko 
pro školy. V naší škole jsme je uvítali 
v úterý 14. ledna 2014 v Galerii Karla 
Svolinského.
Nebylo to poprvé, kdy jsme nabídku 
jejich vystoupení p ijali, protože se 
žák m jejich programy líbí, dvojice si 
vždy dokáže udržet pozornost publi-
ka a vše je vždy sestaveno úsm vn , 
svižnou formou. 

Pro žáky 5. - 9. t ídy si tentokrát p i-
pravili p ipomenutí r znosti divadel-
ních žánr  – od t ch nejznám jších, 
jako jsou tragédie, komedie a inohra, 
se nenásiln  dostali i k t m odleh e-
ným, nap . pantomima, melodram aj.
Program vhodn  doplnili ukázkami 
z dramat Shakespeara a V. K. Klicpe-
ry, recitaci názorn  porovnali s melo-
dramem, p ipomn li balet, muzikál 
i divadlo Semafor.
Celé jejich vystoupení žáci ocenili za-

slouženým potleskem.
Pro žáky prvního stupn  herci zahrá-
li Pohádku na draka. Nešlo však jen
o pohádkový d j. P edstavení bylo
plné zp vu, hudby, humoru, slovních
h í ek a neustálé interakce s d tským
divákem. Také proto mají i mladší
školáci toto Divadélko pro školy vel-
mi rádi.

M. Kahánková,
u itelka eského jazyka

(Všechny fotogra  e: archiv ZŠ)

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY K
Školy my se nebojíme

Divadlo nekouše
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Y KARLA SVOLINSKÉHO
ZÁJMOVÉ KROUŽKY

p i ZŠ a MŠ Karla Svolinského se 
dne 23. ledna pochlubily svou in-
ností. Odpoledne se ve školní gale-
rii sešla spousta rodi , p íbuzných 
a známých a svým potleskem podpo-
ili snahu d tí a ocenili pilnou práci 

všech vedoucích. Svým vystoupením
se p edstavili tane níci A. Tomšíko-
vé, Carmen, zumba z mate ské školy,
školní sbor, kytaristi, malí tená i,
mladí zdravotníci, k prohlédnutí byly
vystaveny práce z výtvarného a ke-

ramického kroužku žák  1. stupn . 
Jsme rádi, že d ti takto využívají sv j 
volný as a cht jí se nau it n co no-
vého. Budeme je v tom i nadále pod-
porovat.

Monika Skýpalová, zástupce editele
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  Inzerce

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

 DOTACE NA KOTLE
O dotacích na kotle najdete podrobnosti na webu obce

a v p íštím vydání „Obecních novin“.

 Parkování u školy
Vedení obce spolu s vedením ZŠ eší problematiku parkování p ed 
Základní školou. Na podzim roku 2013 byly vytvo eny podmínky,
aby auta mohla zajížd t do zadního traktu školy. Rozší ena byla
odbo ka z hlavní silnice tak, aby se zde mohla míjet dv  vozidla.
Pro zajišt ní bezpe nosti d tí je nyní nov  otev en vstup do školy ze
zadního traktu (v levé ásti budovy). Prosíme rodi e žák  ZŠ a MŠ,
aby tuto možnost maximáln  využívali, zajížd li na parkovací plo-
chu za školou a pomohli nám tak ešit n kdy složitou a nebezpe -
nou dopravní situaci p ed školou, zejména v zimním období. Obec
bude také konzultovat s Policií R možnost umíst ní dopravního
zna ení p ed školou – zákaz zastavení v obou sm rech a ozna ení
parkování v zadním traktu školy. D kujeme za pochopení.

Tomáš Hrubiš, starosta obce
Tomáš  Kolesa, editel školy


