
ro ník XXIV. íslo 5/2014 Zdarma

 Kv tnová vycházka pro seniory...
Abychom poznali cesty a cesti ky v dolní ásti naší obce, vydáme se od kostela k Ond ejní-
ku a pak sm rem k chat  D eva  nad Horizontem. Zájemci z horního konce mohou p ijet ke 
kostelu autobusem, který jede od Skalky v 8.20 a u kostela je v 8.29. Termín vycházky: úterý 
20. kv tna 2014. Nevyjde-li po así, pak stejnou trasu projdeme v úterý 24. ervna 2014. 
Za SPOZ vás zve Z. K.

Výtvarný úsp ch…
S d tmi z výtvarného kroužku jsme se zú astnili sout že „MOJE NEJOBLÍBEN JŠÍ ZVÍ-

ÁTKO“. Sout ž vyhlásil D m d tí a mládeže P eštice. Ve II. kategorii získal 3. místo 
ŠT PÁNEK MENŠÍK z 2. t ídy. Gratulujeme. Eva Halatová



  Prezident republiky vyhlásil svým roz-
hodnutím publikovaným ve Sbírce zákon  
pod . 24/2014 Sb., s datem rozeslání dne 
19. 2. 2014, volby do Evropského parla-
mentu.
  Tímto rozhodnutím stanovil prezident re-
publiky den konání voleb do EP na pátek 
23. a sobotu 24. kv tna 2014. Volby do EP 
budou probíhat podle zákona . 62/2003 
Sb., o volbách do Evropského parlamentu 
a o zm n  n kterých zákon . Podle § 16 
písm. c) zákona stanovil starosta obce pro 
každou okrskovou volební komisi 10 len  
(v etn  zapisovatelek).
  Hlasování za íná v pátek 23. kv tna 
ve 14.00 hodin a kon í ve 22.00 hodin.
V sobotu 24. kv tna za íná hlasování 
v 8.00 hodin a kon í ve 14.00 hodin.
  Volby do EP se konají tajným hlasováním 
na základ  všeobecného, rovného a p í-
mého volebního práva, podle zásad po-
m rného zastoupení. Poslanci Evropského 
parlamentu jsou voleni na dobu 5 let.
  Starosta obce jmenoval zapisovatelky 
okrskových volebních komisí (OVK). Pro 
okrsek . 1 (zasedací sí  obecního ú adu 
– p. 569) bude zapisovatelkou paní Da-
niela Kociánová, pro okrsek . 2 (prostory 
bývalého Ob erstvení U p ejezdu, vchod 
vedle obchodu paní Homolové - p. 336) 
bude zapisovatelkou paní Jana Martiná-
ková. Pro volební kampa  mohou volební 
strany využívat své výv sní sk í ky a pla-
kátovací plochy v obci.

1. Seznam voli
  Na obecním ú ad  (kancelá  matriky 
a evidence obyvatel – v prvním poscho-
dí vlevo) je k nahlédnutí seznam voli  
obce Kun ice pod Ond ejníkem. Každý 
voli  m že do seznamu nahlédnout, zda 
je v n m správn  uveden, pop ípad  údaje 
up esnit. Do seznamu je možno nahléd-
nout v ú edních hodinách, to je v pond lí 
a ve st edu od 8.00 do 12.00 od 13.00 do 
17.00 hodin. Seznam voli  se uzavírá ve 
st edu 21. kv tna 2014.

2. Právo volit
  Právo volit do EP má státní ob an R, 
který alespo  ve druhý den voleb dosáhl 

v ku nejmén  18 let, a ob an jiného len-
ského státu, který alespo  ve druhý den 
voleb dosáhl v ku nejmén  18 let a je po 
dobu nejmén  45 dn  veden v evidenci 
obyvatel podle zvláštního právního p ed-
pisu. 
P ekážkami výkonu volebního práva jsou:
a) zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z d vodu ochrany zdraví lidu
b) zbavení zp sobilosti k právním úkon m

3. Hlasovací lístky 
  Hlasovací lístek se tiskne samostatn  pro 
každou politickou stranu, politické hnutí 
nebo koalici. Hlasovací lístky budou do-
ru eny voli m poštou nejpozd ji t i dny 
p ede dnem voleb do EP. V p ípad , že vo-
li m nebudou z jakéhokoliv d vodu hla-
sovací lístky doru eny, budou si je moci 
vyzvednout p ímo ve volební místnosti. 
Hlasovací lístky jsou opat eny otiskem ra-
zítka Ministerstva vnitra.

4. P enosná volební 
    schránka
  Ob an, který se bude chtít zú astnit voleb 
do EP a bylo by pro n j ze zdravotního d -
vodu obtížné p ijít k volbám osobn , m že 
požádat obecní ú ad o zajišt ní p enosné 
volební schránky. Dva lenové p íslušné 
volební komise jej pak v den voleb navští-
ví s p enosnou volební schránkou doma. 
Požadavek sd lte telefonicky (tel. 556 843 
193 a tel. 556 850 154), pop ípad  písemn  
na obecní ú ad nebo prost ednictvím poš-
tovních doru ovatelek.

5. Zásady hlasování
  Každý voli  hlasuje osobn , zastoupení 
není p ípustné. Voli  po p íchodu do vo-
lební místnosti prokáže svou totožnost 
a státní ob anství R platným ob anským 
pr kazem, cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem R. Po záznamu 
ve výpisu ze seznamu voli  obdrží od 
okrskové volební komise prázdnou obálku 
opat enou otiskem ú edního razítka. Na 
žádost voli e mu OVK dodá za chyb jící 
nebo jinak ozna ené hlasovací lístky nové. 

Neprokáže-li voli  svou totožnost a státní 
ob anství R, pop . jiný doklad oprav u-
jící k ú asti na volbách, nebude mu hlaso-
vání umožn no.
  Ve volební místnosti si prohlédn te vyv -
šený hlasovací lístek ozna ený jako vzor, 
kde budou vyzna eni ti kandidáti, kte í se 
p ípadn  vzdali své kandidatury nebo byli 
svou volební stranou odvoláni. P i zjiš o-
vání výsledku voleb se k takovým kandi-
dát m nebude p ihlížet.
  Po obdržení hlasovacích lístk  a ú ední 
obálky vstoupí voli  do prostoru ur ené-
ho k úprav  hlasovacích lístk . V tomto 
prostoru vloží do ú ední obálky jeden 
hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, 
který vkládá do ú ední obálky, m že za-
kroužkováním po adového ísla nejvýše 
u 2 kandidát  uvedených na témže hlaso-
vacím lístku vyzna it, kterému z kandi-
dát  dává p ednost. Jiné písemné úpravy 
hlasovacího lístku nemají na posuzování 
hlasovacího lístku vliv. 
  S voli em, který nem že sám upravit 
hlasovací lístek pro t lesnou vadu anebo 
nem že íst nebo psát, m že být v prosto-
ru ur eném pro úpravu hlasovacích lístk  
p ítomen jiný voli , nikoliv však len okr-
skové volební komise, a hlasovací lístek za 
n ho upravit a vložit do ú ední obálky.
  Voli  hlasuje tak, že po opušt ní prosto-
ru ur eného pro úpravu hlasovacích lístk  
vloží ú ední obálku s hlasovacím lístkem 
p ed okrskovou volební komisí do volební 
schránky, m že tak u init jiný voli , ni-
koliv však len okrskové volební komise. 
Nepoužité volební lístky m že voli  odlo-
žit do ozna ené schránky.
  Voli i, který se neodebral do prostoru 
ur eného pro úpravu hlasovacích lístk , 
okrsková volební komise hlasování neu-
možní.
  lenové okrskových volebních komisí 
nemohou poskytovat informace o pr -
b hu voleb, a to až do podepsání zápisu 
o pr b hu a výsledku hlasování. Zákaz 
se nevztahuje na údaje o po tu voli , 
kte í již hlasovali.

  Vážení ob ané, využijme svého zákonné-
ho práva a zvolme zástupce do Evropské-
ho parlamentu podle svých p edstav.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

25/2014
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Klub eských turist  v Kun icích pod Ond ejníkem, zve všech-
ny p íznivce turistiky dne 24. 5. 2014 na pochod

„Po stopách partyzán “
Trasy 7,15,30 km; 
Start: nádraží D
Kun ice pod On-
d ejníkem, 7:00 až 
9:00 hod. Cíl: chat-
ka K T u Žabáka 
do 18:00 hod. Bliž-
ší informace: p. 
Božena Marti á-
ková, Kun ice pod 
Ond ejníkem 405;
Tel: 556850274, mobil: 737881120; manželé Hurníkovi, Kun i-
ce pod Ond ejníkem 583; Tel: 556850424, mobil: 608444789,
724070127;7 webové stránky obce Kun ice pod Ond ejníkem.

SPOLE ENSKÁ RUBRIKASPOLE ENSKÁ RUBRIKA

Old ich Šruba  ................................................................... 98 let
Anna Kalabusová .............................................................. 91 let
Karel Jurek ........................................................................ 90 let
Emil Cochlar ..................................................................... 84 let
Jarmila Konvi ková .......................................................... 84 let
Jarmila Pustková ............................................................... 82 let
Vladimír Maralík .............................................................. 80 let
Terezia Ku ecová ............................................................... 75 let
Ladislav Krkoška ............................................................... 70 let
Ludmila Cochlarová ......................................................... 70 let
Julia Bittnerová ................................................................. 70 let
Marie Št ralová ................................................................. 65 let
Svatobor Kerber ................................................................ 65 let
Vladimír Kr ek ................................................................ 65 let
Marie Zemanová ............................................................... 65 let

en k Šruba  ..................................................................... 60 let
Old iška Peroutková ......................................................... 60 let
Gabriela Balcarová ........................................................... 60 let
Jaroslav Klimeš ................................................................. 60 let
Ji í Bílek ............................................................................. 60 let

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

Jubilanti kv ten 2014

il 737881120 ž lé H ík i K i

P IVÍTALI JSME NOVÉ OB ÁNKY
5. dubna 2014 jsme v ob adní síni obecního ú adu p ivítali nové 
ob ánky Kun ic pod Ond ejníkem: Antonína Konvi ku, Pat-
rika Braunera a Samuela Hansliána. D tem i rodi m p eje-
me hodn  zdraví, št stí a spokojenosti. (foto Zden k Šruba )

Vzpomínky

Rozlou ení

Pozvánka

Dne 1. kv tna 2014 jsme si p ipomn li první výro í úmrtí paní
Zde ky Lan ové. Kdo jste ji znali, v nujete ji prosím tichou 
vzpomínku. Bratr Jan s rodinou.

Dne 25. kv tna si p ipomeneme nedožité 70. narozeniny naší
milované maminky paní Marie Tvar žkové. Kdo jste ji znali,
vzpome te si v tento den s námi.

Za celou rodinu dcery Lenka a Šárka s rodinami

V dubnu jsme se naposledy rozlou ili s paní Boženou Janáko-
vou a paní Zde kou Miturovou.



45/2014

Dobrá nálada, která je patrná z fotogra  e, vládla po celou dobu již tradi ní akce TJ SOKOL (odboru sport pro všechny) s názvem „Velikono ní vají ko“. D b á ál d kt á j t á f t ládl l d b již t di í k TJ SOKOL ( db t š h ) á V lik í jí k “
Sportovní program zahájili žáci a ža ky, kte í p edvedli cvi ení s využitím balan ních ploch a také atraktivní ukázky sportovních sout ží, které jsou 
sou ástí jejich pravidelného tréninku. Rodi e s d tmi se také nedali zahanbit a nechali nahlédnout do pomyslné kuchyn  jejich cvi ení. V druhé polo-
vin  probíhaly sout že na stanovištích a „Velikono ní vají ko“ si nakonec zasloužili úpln  všechny d ti. Je moc dob e, že se tyto akce, vedoucí d ti ke 
sportování a aktivnímu trávení volného asu v naší obci konají. Jen p ipomínám, že pravidelné cvi ení žák  a ža ek probíhá v sokolovn  vždy v úterý 
od 15:00 – 16:30 a cvi ení rodi  s d tmi je ve st edu od 16:30-17:30. Sportu zdar!                                                                                                                                    -MŠ-

Foto: Hynek Mi ulka

Již dlouho se v naší obci udržuje tradice „Vynášení ma eny“. Letos tomu
nebylo jinak. Na Smrtnou ned li ur it  obyvatelé lokality „na Hu a ství“
zaznamenali pr vod nejen krojovaných d tí, zpívajících…“ Neseme
Ma enu, p knu nastrojenu, babu ernu zimnu , pry  s u za d dinu, Helo
helo helo helo.“ .... A kdo se zú astnil, mohl ochutnat „pu alku“(p ebraný
neloupaný  a naklí ený hrách), „jidáše“ (jednoduché kynuté pe ivo p i-
slazené medem), poslechnout si vystoupení Ond ejní ku, si uplést vlastní
pomlázku a ozdobit vají ko.                                                                                 -MŠ-

Foto Markéta Menšíková a Zuzana Polášková

Velikono ní tvo ení
Ve st edu 16.dubna odpoledne prob hlo v naší MŠ ,,Velikono ní tvo-
ení“. D ti se již celý den t šily na své rodi e a nedo kav  je vyhlížely. 

Po jejich p íchodu si spole n  vytvá eli z velkého množství nachysta-
ného materiálu nádherné prout né jarní v nce na dve e nebo na st l 
a také malé stojánky pro kraslice. Zám rem celé akce bylo, aby si rodi-
e s d tmi vyrobili n co, co si mohou odnést dom  a co poslouží jako 

p kná velikono ní ozdoba. A tento zám r se zcela jist  vyda il, proto-
že jejich výrobky byly opravdu krásné a všichni odcházeli s úsm vem 
na tvá ích. Celé odpoledne prob hlo za veselých d tských písni ek 
a s menším pohošt ním, o které se postarali rodi e.

Za t ídu motýlk  Zde ka Zelová a Mgr. Aranka Barešová
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Volný byt v Dom  pro seniory
Oznamujeme ob an m, že v Dom  pro seniory p. 311 se uvolnil 
1 byt a tímto vyzývá p ípadné zájemce z ad ob an  obce, aby 
v p ípad  zájmu podali na sekretariát obecního ú adu písemnou 
žádost o pronájem tohoto bytu. Byt je umíst n v p ízemí budo-
vy a svou velikostí je vhodný pro jednu osobu. Seniorem se pro 
umíst ní v Dom  pro seniory rozumí ob an, který dosáhl v ku 

rozhodného pro 
p iznání starob-
ního d chodu 
nebo je poživa-
telem starobního 
d chodu a je so-
b sta ný. Každá 
žádost bude po-
suzována indivi-
duáln  sociáln  
zdravotní komisí 
a radou obce. 
Po jejím schvá-
lení je pronájem 
možný ihned. 
Bližší informace 
a p ípadný zájem 
o prohlídku bytu 
zajistí místosta-
rosta obce, tel: 
736 773 930. 

Lumír Poledník 
- místostarosta

Zastupitelstvo obce na svém XX. zasedání 
dne 11. b ezna 2014 vzalo na v domí:

Informace o jednáních ra dy obce,
Informaci o projektu vzniku a budoucího fun-
gování Místní ak ní skupiny Frýdlantsko – 
Beskydy,
zprávu o innosti  nan ního a kontrolního výboru.

ZO dále schválilo:
úpravu rozpo tu .2/2014,
 za azení správního území Obce Kun ice pod 
Ond ejníkem do územní p sobnosti nov  vznika-
jící Místní ak ní skupiny Frýdlantsko – Beskydy 
pro období 2014-2020 (za p edpokladu, že tato 
MAS vznikne),

 nan ní p ísp vek z rozpo tu 
obce pro TJ SOKOL Kun ice pod 
Ond ejníkem na rok 2014 ve výši 
230 000,- K ,
majetkové záležitosti obce (odkupy 
ástí pozemk  – komunikace).           

Zastupitelstvo obce na svém XXI. za-
sedání dne 14. dubna 2014 schválilo:

P ijetí ú elového úv ru ve výši
15 000 000 K  na spolu  nancová-
ní projektu „Kanalizace Kun ice
pod Ond ejníkem, východní ást“.
Poskytovatelem úv ru je eská
spo itelna, a.s.
Smlouvu o dílo na provedení
stavby „Kanalizace Kun ice pod 
Ond ejníkem, východní ást“ mezi
Obcí Kun ice pod Ond ejníkem
a spole ností HOCHTIEF CZ, a.s.,
Praha 5.
Úpravu rozpo tu . 4/2014

ZO dále rozhodlo o založení spolku
MAS Frýdlantsko - Beskydy,  z. s. ,
a to spolu s dalšími zakladateli (obce
Mikroregionu Frýdlantsko) a schválilo
stanovy tohoto spolku. Zárove  stano-
vilo, že v orgánech uvedeného spolku
bude obec zastupovat starosta p ípadn
místostarosta obce. ZO dále stanovilo
pro volební období 2014-2018 po et 
len  zastupitelstva obce na 15.  -MŠ-

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA V B EZNU A V DUBNU 2014

  INZERCE



65/2014
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85/2014

Zastupitelstvo obce na své
zasedání dne 14. 4. 2014
schválilo smlouvu o úv -
ru s eskou spo itelnou
a.s. na stavbu kanaliza-
ce – východní ást ve výši
15 mil. K . Zárove  schválilo
Smlouvu o dílo na stavbu ka-
nalizace s vybranou  rmou
HOCHTIEF CZ a.s. Dne
28. 4. 2014 prob hlo p e-
dání staveništ  kanaliza-
ce – východní ást  rm
HOCHTIEF CZ a.s., ímž
je stavba kanalizace zaháje-
na. Nejd íve bude probíhat 
stavba hlavního ádu okolo
krajské komunikace II/483
– zahájení prací v prvé polo-
vin  kv tna. Na p iloženém
snímku je barevn  nazna en
rozsah stavby kanalizace – 
východní ást. V tabulce na
snímku jsou uvedeny p ed-
pokládané termíny uzavírek 
jednotlivých úsek  stavby
(komunikací). Neznamená
to, že daný úsek bude po ce-
lou vyzna enou dobu zcela
uzav en. Úseky budou osa-
zeny dopravními zna kami,
které v p ípad , že se v da-
ném úseku nebude pracovat,
budou podle pot eby oto ené
nebo zakryté. Tyto uzavír-
ky  rm , provád jící stavbu
kanalizace schválila Policie

R. Ve druhé polovin  kv t-
na prob hne pro ob any, je-
jichž nemovitosti jsou zahr-
nuty v projektu stavby infor-
mativní sch zka v restauraci
Hu a ství k uvedené stavb .
T mto ob an m bude doru-
ena pozvánka s konkrét-

ním termínem sch zky. Na
sch zce prob hne prezentace
ke stavb  kanalizace – vý-
chodní ást. Na dotazy bu-
dou odpovídat zástupci obce,
provád cí  rmy, projektant,
pop ípad  stavební dozor. 
Další informace ke stavb
budeme uvád t podle pot e-
by, aktuáln  na webu obce.
Prosíme ob any, aby byli po
dobu stavby trp liví a vst íc-
ní, aby mohla být stavba co
nejd íve bez problém  ukon-
ena. P edem d kujeme.

Kanalizace – výc
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ýchodní ást obce
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editelství Základní školy a mate ské školy Karla Svolinského
v Kun icích pod Ond ejníkem vyhlašuje zápis do obou mate -
ských škol pro školní rok 2014- 2015. Bude se konat ve st edu 21.
kv tna 2014 ve t íd  „Ptá at“ (vstup vedle hlavního vchodu do zá-((
kladní školy) od 14:00 do 16.30 hodin. yy
Do mate ské školy se p ijímají d ti vždy na školní rok a ten za íná
1. zá í a kon í 31. srpna. B hem školního roku mohou být p ijímány
pouze d ti do napn ní volné kapacity. Podle po tu d tí k 31. 9. daného
roku jsou  nancovány školy na celý školní rok.

D ti budou p ijímány podle t chto kritérií:
Kritéria pro p ijímání d tí do mate ské školy p i Základní škole
a mate ské škole Karla Svolinského, Kun ice pod Ond ejníkem

editel Základní školy a mate ské školy Karla Svolinského, Kun-
ice pod Ond ejníkem (dále jen mate ská škola) stanoví následu-

jící kritéria, podle kterých bude postupovat p i rozhodování na
základ  ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb.,
o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném
vzd lávání (školský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , o p ije-

tí dít te k p edškolnímu vzd lávání v mate ské škole v p ípadech, 
kdy po et žádostí podaných zákonnými zástupci d tí o p ijetí p e-
kro í stanovenou kapacitu maximálního po tu d tí pro mate skou 
školu:

1. Dít  v posledním roce p ed zahájením povinné školní docházky
2. Trvalý pobyt dít te v obci Kun ice pod Ond ejníkem
3. Délka docházky do mate ské školy 

 (P ednost p i p ijímání budou mít d ti s celoro ní, celom sí ní 
a s celodenní docházkou p ed d tmi, které podle žádosti zákon-
ných zástupc  mají docházet do MŠ pouze ást školního roku)

P i rozhodování o p ijetí dít te k p edškolnímu vzd lávání v mate ské 
škole bude editel mate ské školy brát v úvahu d ležitost jednotlivých 
kritérií.
Podle zák. 258/2000 Sb. §50 do mate ské školy mohou být p ijaty jen 
d ti, které jsou o kovány dle o kovacího kalendá e. P i zápisu o tomto 
musí rodi e p edložit potvrzení.
K zápisu je nutno p edložit doklad o trvalém bydlišti dít te v Kun-
icích pod Ond ejníkem. (sta í v OP rodi e).

Zápis d tí do obou mate ských škol 
v Kun icích pod Ond ejníkem

O tom, že i ve školní družin  
máme šikovné d ti, jsme se p e-
sv d ili v pr b hu m síce dub-
na. Letos už po tvrté se konala 
sout ž talent  d tí obou odd lení 
ŠD. Do sout že „KUN ICKÁ 
DRUŽINA MÁ TALENT“ se 
mohly p ihlásit všechny d ti, kte-
ré umí n co navíc, nebo si mys-
lí, že n co umí lépe než ostatní. 
Sout žících bylo celkem 22 ve 
t ech kategoriích: zp v, hudba 
a zábava. Krom  hezkých písni-
ek jsme si mohli vyslechnout hru 

na klavír,  étnu, housle a d ev ný 
buben. Pobavilo nás i kouzelnic-
ké íslo, veselá scénka i skládá-
ní vlaštovek. Sout ž probíhala 
ve dvou vy azovacích kolech. 
Nakonec do  nále postoupilo 10 
sout žících. Samy d ti po zhléd-

nutí všech vystoupení dávaly hlas 
svému favoritovi a s hlasováním 
pomohly i paní u itelky a vycho-
vatelky v porot . A tak se s nej-
v tším po tem hlas  na 1. míst  
umístil s krásným bubenickým 
vystoupením Št pán Menšík 
(2.t .), druhé místo obsadila  Stela 
Baranová  (2.t .) za zp v a t e-
tí p í ku Anna Balcarová  (3.t .) 
také za zp v. D ti dostaly diplomy 
a drobné ceny, všichni sout žící 
o bdrželi ú astnické listy. Nejv tší 
odm nou jim však byl mohutný 
potlesk a uznání kamarád , že se 
odvážili a dokázali publikum zau-
jmout a pobavit. A možná že d ti, 
které zatím v sob  nenašly dost 
odvahy vystoupit p ed ostatními, 
to t eba p íští rok zkusí také.

I. Myslikovjanová

KUN ICKÁ DRUŽINA 
MÁ TALENT

Muzeum ve Frenštát  pod Radhošt m Vás zve:

TAJEMSTVÍ
Z KOSTELNÍ V ŽE

Dokumenty z v že kostela sv. Jana K titele ve
Frenštát  pod Radhošt m. Vernisáž výstavy

tvrtek 15. kv tna 2014 v 17.00 hodin
ve výstavní síni Muzea ve Frenštát  pod Radhošt m.

Výstava potrvá do 29. ervna 2014

TVRTE NÍCI: 
LIDOVÉ FLÉTNY 

SEVEROZÁPADNÍCH
KARPAT

Programem provází PhDr. Marian Friedl.
Ve tvrtek 22. kv tna 2014 v 10.00 hodin. 

Podkroví Muzea ve Frenštát  pod Radhošt m.
Vstupné: 30 K . 

Otevírací doba: úterý - pátek 9.00 – 12.00,
13.00 – 16.00; sobota-ned le 9.00 – 15.00;

www.muzeumnj.cz

áádkkoová innzercce
PRODEJ PALIVOVÉHO D ÍVÍ – BUK

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

Telefon: 603 315 738

Pod kování
Dne 2. dubna došlo v horní ásti obce k požáru a celkovému zni ení 
d ev né rekrea ní chaty, ve které trvale bydlely t i osoby. Pro tyto 
osoby bylo nutné zajistit do asné ubytování. O poskytnutí do asné-
ho ubytování jsem požádal pana Václava Krkošku, majitele rekrea -
ního za ízení. Pan Krkoška ochotn  osoby ubytoval, poskytl jím po-
traviny a nutné ošacení. Do asné ubytování trvá již více jak m síc. 
I když ze strany ubytovaných vznikají ur ité potíže, pan Krkoška se 
v dané chvíli zachoval p íkladn , za což mu pat í velké pod kování. 
Pod kování pat í také hasi m, kte í rychlým profesionálním zása-
hem požár uhasili a zabránili tak jeho rozší ení na okolní chaty, které 
stojí v bezprost ední blízkosti sho elé chaty. D kuji také paní Danuši 
Svobodové za poskytnutí oble ení pro uvedené osoby.   

Tomáš Hrubiš, starosta obce
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 Další innost v obci
V pr b hu m síce dubna prob hla 
v urnovém háji u d ev ného koste-
la nutná údržba zelen . Byl prove-
den vý ez 48 ks nebezpe ných nebo 
p erostlých strom  a o ez suchých 
a zlomených v tví. Bylo vy ezáno 
zhruba 36,5 m3 d eva, které bylo pro-
dáno na palivo zájemc m z ad ob a-
nu s výt žkem cca 21 000,- K . Na 
podzim bude ješt  pokra ovat o ez 
v tví, pop ípad  p erostlých jehli -

nan . Postupn  bude probíhat celko-
vá obnova p erostlé zelen . Firma Fa
SINEZA s.r.o., Krnov, provedla velmi
náro nou práci perfektn  a bezpe n .
B hem prací nedošlo k žádnému úra-
zu ani k poškození cizího majetku,
za což pat í uvedené  rm  pod ko-
vání a uznání. Dále je v plánu nutná
vým na šindelových st ech na dvou
d ev ných stavbách  na urnovém háji
a jejich celková údržba. V pr b hu

dubna byly vydány všechny kompo-
stéry pro rodinné domy, ímž byl pro-
jekt ze strany obce ukon en. Od 22. 
dubna zapo ala oprava krajské komu-
nikace od k ižovatky u Hu a ství do 
Obce Tichá. Nejd íve probíhá oprava 
propustk  a mostu, v nejbližší dob  
za ne frézování komunikace. Stavbu 
provádí  rma EUROVIA CZ, a.s., zá-
vod Ostrava.         

Tomáš Hrubiš, starosta obce

Obec p isp je na obnovení útulny Libušín
O em také jednala rada obce

V p edešlých m sících projednávala 
rada obce mimo jiné následující d -
ležité body: schválila dodatek smlou-
vy s  rmou ARRIVA MORAVA a.s., 
jedná se o p ísp vek obce na hromad-
nou autobusovou dopravu, vyhlásila 
ve ejnou zakázku na vým nu oken 
a dve í v hasi árn  a následn  vybra-
la a schválila dodavatele této stavby – 
Lumír Ka ok, Ostrava. Na dvou zase-
dáních upravila rozpo et obce na rok 
2014, vyhlásila ve ejnou zakázku na 
investi ní úv r na stavbu kanalizace 
obce, východní ást ve výši 15 mil. K , 
po kone ném vyhodnocení ve ejné za-
kázky malého rozsahu rozhodla o p i-
d lení zakázky eské spo iteln , a.s.

Rada obce schválila  nan ní p ísp v-
ky spolk m (krom  TJ Sokol – schva-
luje zastupitelstvo obce) ve výši cca
176 000,- K . Dále schválila  nan ní 
p ísp vek na obnovu vyho elé cha-
ty Libušín na Pustevnách ve výši 
40 000,- K . Rada také schválila zve-
ejn ní zám r  prodeje a pronájm  po-

zemk  obce, hlavn  v rámci p ípravy 
revitalizace trati D.

Rada obce rozhodla o vít zi ve ejné
zakázky na stavbu kanalizace – vý-
chodní ást a doporu ila zastupitelstvu
obce schválit Smlouvu o dílo s vít z-
ným uchaze em,  rmou HOCHTIEF
CZ a.s., Praha. Dále vyhlásila ve ej-
nou zakázku na dostavbu chodníku
u hasi árny a následn  vybrala vít z-
ného uchaze e, kterým se stala  rma
ROLS Beskyd, s.r.o., Byst ice p. 8.
Rada schválila Smlouvu o dílo na zho-
tovení podklad  pro územní souhlas
na kanaliza ní p ípojky kanalizace – 
východní ást s  rmou PROJEKTY
VODAM s.r.o. (zpracovatel projektu
na kanalizaci – východní ást). 

Rada vyhlásila výb rové ízení na
zakázku kácení a o ez poškozených
a p erostlých strom  na urnovém háji
u d ev ného kostela, následn  nabíd-
ky vyhodnotila a vybrala vít zného
uchaze e, kterým se stala  rma Fa
SINEZA s.r.o., Krnov. Schválila doda-
tek ke smlouv  o dílo na opravu odvod-
n ní h bitova – prodloužení drenážní
kanalizace s  rmou Tomáš Nev iva
– zemní a stavební práce, Frenštát p.

R. Dále rada obce schválila Smlouvy 
p íkazní na stavební dozor pro do-
stavbu chodníku u hasi árny a pro vý-
m nu oken a dve í v hasi árn  s Ing. 
Miroslavem Rosmanitem, Frýdek-
Místek. Rada schválila prodloužení 
nájm  na byty v p. 311 – D m pro 
seniory. Projednala organiza ní a  -
nan ní záležitosti akcí Folkování pod 
Ond ejníkem a Den obce. 

Rada ta ké schválila smlouvu o dílo 
na autorský dozor (projek ní innost) 
na stavbu kanalizace – východní ást 
s  rmou PROJEKTY VODAM s.r.o., 
Hranice. Také byla schválena p íkazní 
smlouva na Koordinátora BOZP (po-
vinnost investora stavby) na staveništi 
kanalizace – východní ást s  rmou 
Ji í Štýbnar, Olomouc. Byl schválen 
program zasedání zastupitelstva obce 
dne 14. 4. 2014. Po dlouhém vyjed-
návání rada obce schválila Smlouvu 
o nájmu prostoru sloužícího podniká-
ní na prostor k provozování lékárny 
– výdejny lék  v prostorách obecního 
ú adu.  

Tomáš Hrubiš, starosta

Vážení ob ané,
m síce kv ten a erven jsou m síce, v nichž se v p írod  rodí mlá áta. Jde o mlá ata zajíc , srn í zv e a zv e 
jelení. Cht l bych vás požádat, abyste se v p írod  chovali velice ohledupln . To znamená, že byste m li používat 
vyzna ené cesty, pop ípad  chodníky v lese. Nechodit zbyte n  p es lesní porosty a louky. Každá zví ecí matka svá 
mlá ata po nakrmení a ošet ení odkládá, což poté vypadá, že jsou osam lá a to práv  láká lidi k odnášení a k jejich 
následné ,,záchran ”. To je však nejhorší, co mohou tzv. zachránci ud lat.
Dále bych cht l upozornit majitele ps , že nesmí voln  poušt t své sv ence. V naší honitb  se také vyskytují divoká 
prasata s mlá aty. A taková rozzlobená bachyn  dokáže zranit a ublížit jak vašemu psovi, tak také vám. D kuji Vám 
za pochopení a p eji hodn  p kných zážitk  v p írod  Miloš Cochlar, starosta HS



P ERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉHO PROUDU V KUN ICÍCH POD OND EJNÍKEM
ve dnech 7, 12, 16, 22 a 27. kv tna 2014. 

EZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením §25, odst. 4, písmeno d, bod 6 a §25, odst. 4, písmeno e, bod 6 Energetického záko-
na si Vás dovoluje informovat o plánovaném p erušení dodávky elekt iny v obci Kun ice pod Ond ejníkem.

Termín: 07, 12, 16. 5. 2014 od 7.00 hod. - 16.00 hod.
Termín: 22. 5. 2014 od 7.00 hod. - 16.00 hod.
Termín: 27. 5. 2014 od 7.00 hod. - 17.00 hod.

Letáky vylepí zástupce EZ na místech obvyklých p i ohlašování vypínání elektrické energie v dot ené oblasti.

125/2014



13 - INZERCE

MÁJOVÝ POCHOD 
SE VYDA IL

Již po tvrté se vydali ob ané obcí 
„ z pod Ond ejníka“ , ale také i ze 
vzdálen jších míst, na tradi ní 
již prvomájové setkání na Skalce. 
Letos se májového setkání zú ast-
nilo více než 400 turist .

  Foto: Lubomír Jan ura

Oznamujeme Vám, že ve tvrtek 15. kv tna 2014
prob hne pravidelné o kování ps  proti vzteklin . 
P ineste s sebou o kovací pr kaz.
Pes má mít náhubek a doprovod osoby starší 15 let! 
Náhradní termín pro o kování bude ve tvrtek  22. 
kv tna 2014. Cena vakcinace  100,- K .
Rozpis míst, kde bude provád no o kování - tvrtek 
15.  kv tna  2014
Rakovec u Lan  .............................. od 13.00 hod
Autobus. zastávka „Hu adlo“ ........ od 13.10 hod

U kostela ............................................a od 13.20 hod
Restaurace Hu a ství ...................... od 13.30 hod
Restaurace na Kope ku ...................u od 13.50 hod
Restaurace Skalka ............................a od 14.10 hod
Prodejna pod Stolovou .....................u od 14.35 hod
Hosp dka Na Maraláku ..................u od 14.50 hod
V náhradním termínu – ve tvrtek  22. kv tna 2014
bude probíhat o kování jen na t ech stanovištích:

Restaurace Skalka ......... od 12.15 hod

Restaurace Hu a ství ....................... od 12.30 hod
U kostela ........................................... od 12.45 hod
Upozorn ní:p

O kování vakcínou proti vzteklin  platí pro psy, 
kte í byli nao kování  v roce 2012 nebo pro nové 
psy. P eo kování vakcínou se nyní provádí vždy 
co  2 roky
Pro psy, kte í budou  nao kování kombinovanou 
vakcínou – bude o kování dle o kovacího pr ka-
zu. Ivana ezní ková, poplatky

p

O kování ps



ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY K
27. 3. 2014 byla ve školní 
galerii slavnostn  ote-
v ena výstava fotogra  í 
z tvorby Zde ka Lukeše. 
Tento mladý fotograf, 
který se v sou asné dob  
v nuje hlavn  dokumen-
tární a portrétní fotogra-
 i, vytvo il celou adu 

krásných snímk  p i 
pravidelných návšt vách 
Domova pro osoby se 
zdravotním postižením 
Karmel v Tiché. Toto 
za ízení má také Denní 
stacioná  a pomáhá za-
jistit bezpe né zázemí 
a nalézání osobní rea-
lizace lidem s mentální 
nebo kombinovaným 
postižením, p edevším 
s poruchami autistic-
kého spektra. Ze všech 
fotogra  í byl cítit velmi 
v elý vztah mezi klien-
ty a fotografem. Pro ná-
všt vníky bylo rovn ž 
zajímavé nahlédnout do 
denních inností v domo-
v . Obyvatelé tohoto za-
ízení se rovn ž zú ast-

nili vernisáže a nadšen  
reagovali na vystavené 
snímky i bohatý p vec-
ký a hudební program, 
se kterým vystoupili 

Výstava v Galerii K
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Y KARLA SVOLINSKÉHO

Velikonoce v hudb
V pátek 11. 4. 2014 p išla do naší školy 
katechetka Dana Malková, aby d tem 
p iblížila vznik, tradici a hlavní symboly 
Velikonoc, svátk  jara. Nejd íve se žáci 
snažili znázornit zvukem nástroj  barvy,
které tradi n  spojujeme s jarem – žlutou, 
zelenou, hn dou a ernou, pak jim krátce 

vysv tlila ást biblického textu týkajícího
se života a uk ižování Ježíše.  Bible je, jak 
známo, stálou inspirací pro mnohé um lce.
N které její ásti jsou zhudebn ny. V pr -
b hu poslechu ukázek pašijí žáci vyplnili
p ipravený pracovní list, do n hož i gra  c-
ky zaznamenávali své pocity z hudebních

ukázek.  Celý program byl p kn  p ipra-
vený, a tak d tem as vyu ovací hodiny 
rychle ub hl. Žáci se zú astnili i dalších 
program  s velikono ní tématikou. Byly 
zam eny na poznání Izraele, zem  veli-
kono ního p íb hu i na mezilidské vztahy.  

M. Kahánková, u itelka HV

V b eznu se op t sešli zájemci o netradi ní výtvarné a rukod l-
né techniky v naší školní u ebn  výtvarné výchovy. Tentokrát 
jsme se pustili do výroby ru ního papíru, v dubnu pak, do tra-
di ní starobylé techniky, podmalby na sklo. Jak se nám da ilo 
a jak jsme pracovali, posu te sami podle fotogra  e.

Dana Heryánová, u itelka výtvarné výchovy

B eznový a dubnový
workshop na naší škole

V m síci b eznu nás dvakrát navštívila profesionální kerami -
ka, paní Lenka Elfmarková, která se v nuje zejména práci na
hrn í ském kruhu. Toto za ízení škola vlastní a d ti si mohly
pod odborným vedením to ení vyzkoušet. ím byly d ti mlad-
ší, tím uvoln n ji ke kruhu p istupovaly a vznikaly krásné mis-
ky a pohárky. D tem se práce líbila a již dnes se t ší na další
hrn í skou tvorbu. D kujeme paní Elfmarkové za její ochotu
v novat d tem své rady i sv j as.  M. Jurková

Z innosti 
keramického kroužku

Karla Svolinského
žáci naší školy. Svou pohodu vyjad ovali 
pohybem i spole ným zp vem. Byla to 
jedna z nejvyda en jších vernisáží, p i-
nesla hodn  radosti a spokojených tvá í. 

Výt žek z dobrovolného vstupného byl
p edán vedoucí Domova Karmel, paní
Mgr. Klepá ové a bude použit na zakou-
pení výtvarných pot eb pro tamní klien-

ty. Tímto velmi p kným uzav ením ver-
nisáže pod koval Zden k Lukeš za mož-
nost spolupráce s tímto za ízením.                                                                  

M. Jurková

15



165/2014


