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CO KDY A KDE? 
Kalendárium akcí v obci

  9. 3. Karneval ve škole
16. 3. II. ro ník Kun ického
 bazárku (8-13 hodin)
17. 3. Vynášení Ma eny
10. 3. Vyv šení vlajky Tibetu

27. 3. Velikono ní vají ko
30. 3. Setkání d íve

narozených
31. 3. poslední p ipomínky
 k územnímu plánu
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Zabezpe ení hasi árny
RO schválila zabezpe ení hasi árny. Z p edložených nabídek vybra-
la ve spolupráci s SDH  rmu s nejvýhodn jší nabídkou. Zabezpe ení
bude realizovat  rma FREN – SECURITY z Frenštátu pod Radhoš-
t m, která splnila všechny požadavky hasi . Cena se bude pohybovat 
okolo 35 000,- K .

Svoz odpad
Starosta seznámil RO s navrženou zadávací dokumentací ve ejné
zakázky na služby „Svoz odpad  v obci Kun ice pod Ond ejníkem
. 18/2012.“ RO p edloženou zadávací dokumentaci této zakázky

schválila.

Prodej
RO schválila nabídnutí nefunk ní sn hové frézy STIGA ST 1174 HST
k prodeji.

Uzav ení lékárny
RO obce také obdržela výpov  z nájmu z prostor  lékárny na obecním
ú ad . RO musela vzít žádost na v domí i s ohledem na skute nost,
že aktuáln  platná smlouva s provozovatelem lékárny byla uzav ena
do 28. 2. 2013.  Lékárna bude pro ve ejnost uzav ena od 1. 3. 2013.
(V sou asné dob  jednáme o možnosti provozování lékárny jiným ná-
jemcem). Je nám líto, že o tuto službu v obci p ijdeme. V íme, že pou-
ze do asn . Bylo schváleno zve ejn ní zám ru pronájmu uvedených
prostor a jsou vedená jednání s majiteli a provozovateli lékáren v okol-
ních m stech, aby mohla být tato služba v obci obnovena.

Kun ická pou
Dále RO  projednala žádosti o hostování na Kun ické pouti v roce 2013.

Smlouvy
RO projednala také n kolik smluv; nap íklad smlouvu o bezúplatném p e-
vodu nemovitostí (pozemková parcela . 3368) mezi obcí Kun ice pod 
Ond ejníkem a Ú adem pro zastupování státu ve v cech majetkových
a smlouvy o v cném b emeni mezi obcí a  rmou EZ Distribuce, a.s.

Pomoc Frenštátu pod Radhošt m
Rada obce se také mimo ádn  sešla, aby v rámci svých kompetencí
projednala pomoc ob tem nešt stí, které se událo v ned li 17. 2. 2013
ve Frenštát  pod Radhošt m. Podle zákona o obcích m že rada obce
schválit ástku na pomoc obyvatelstvu maximáln  ve výši 20 000 K .
Tuto ástku RO také schválila a již byla poukázána na sbírkový ú et 
. 3880277/0100 M sta Frenštátu pod Radhošt m. Dále RO doporu u-

je zastupitelstvu obce navýšení  nan ní pomoci. 
Celé zn ní usnesení je k nahlédnutí na obecním ú ad  a také na webu
obce www.kuncicepo.cz. -MŠ-

Z jednání rady obce
v m síci únoru

Z médií všichni dob e známe tragickou událost výbuchu plynu v panelovém
domu . p. 39 ve Frenštátu pod Radhošt m. V této souvislosti jsem si zno-
vu uv domil d ležitost zásahové jednotky hasi  (JSDH) v obci. Obec je
ze zákona povinna z ídit zásahovou jednotku hasi  nebo si tuto „službu“ 
nasmlouvat a zaplatit u jiné obce. Asi nemusím popisovat situaci, jak by
to dopadlo, kdyby obec nem la k dispozici své hasi e, hlavn  v p ípad  
p írodní katastrofy.
 V ned li 17. února, n kolik minut po 4. hodin  ranní mne probudilo hou-

kání hasi ského auta, projížd jícího sm rem na Frenštát. Bylo z ejmé, že se
d je n co mimo obec. Ve 3 hodiny 54 minut dostali naši hasi i SMS zprávu
z krajského hasi ského záchranného sboru pokyn k výjezdu k požáru domu
ve Frenštátu pod Radhošt m. Shodou náhod se ve Frenštátu v inkrimino-
vanou dobu pohyboval jeden hasi  z kun ické jednotky, který ihned po
výbuchu domu zavolal krizové íslo 150. Naše jednotka hasi  je za azena
v kategorii JPO III (jednotka požární ochrany III), s povinností výjezdu do
10 minut od doru ení zprávy o nutnosti výjezdu. 
 Naše jednotka hasi  dorazila na místo tragédie jako t etí v po adí za

jednotkami z Frenštátu a z Trojanovic. Na míst  postupn  zasahovalo
10 našich hasi , kte í mimo jiné evakuovali pomocí žeb íku nejmén  dva
lidi z horních pater ho ícího domu. Také poskytovali lidem dýchací techni-
ku v horních patrech domu, kde již nebylo možné evakuaci pomocí žeb íku
provád t. V pr b hu jejich zásahu ješt  došlo ke dv ma explozím plynu,
p ed kterými se museli krýt pádem na zem. N kterým z nich obrovský
žár ožehl obo í a asy. Velkým žárem také došlo k poškození neho lavého
hasi ského zásahového od vu. Doporu uji navštívit webové stránky kun-
ických hasi , kde také najdete tisíce fotodokument , jak ze zásah , tak 

i z jiných aktivit našich hasi  – http://sdhkuncicepo.mypage.cz.
 Tento lánek píši proto, abychom si uv domili, že i naši hasi i p i podob-

ných zásazích skute n  nasazují své zdraví i životy za záchranu majetku
a život  jiných lidí a to dobrovoln  a zadarmo. To vše není jen samo sebou.
Aby byla jednotka schopna kdykoliv zasáhnout, musí být dob e vybavena
a vycvi ena. K emu by však bylo moderní vybavení, kdyby nebyli ochotní
lidé toto všechno absolvovat. Dobrá p ipravenost jednotky obnáší mini-
máln  stovky hodin ro n , strávených p i výcviku a p i údržb  hasi ské
techniky a také zadarmo. A k tomu p idejme obrovskou toleranci a pocho-
pení rodinných p íslušník  hasi . Kdo z nás by byl ochoten toto všechno
absolvovat a ob tovat? Naši hasi i též dlouhodob  vynikají v hasi ských
sout žích, i v mládežnických kategoriích. Kdykoliv obec pot ebuje pomoc,
na koho se v kteroukoli denní i no ní hodinu m že spolehnout - jsou to
hasi i. Obec se m že hasi m odvd it za jejich innost a nasazení hlavn
tím, že jednotku vybaví moderní technikou a kvalitními ochrannými po-
m ckami.  Za to všechno chci hasi m i jejich rodinám up ímn  pod kovat 
a také je požádat o další pot ebnou pomoc pro obec a okolí. Skute n  si
našich hasi  velmi vážím a jsem na n  hrdý.  Tomáš Hrubiš, starosta obce

Našich hasi  si vážím
a jsem na n  hrdý

POD KOVÁNÍ 
Ráda bych touto cestou pod kovala všem profesionálním i dobrovolným 
hasi m, záchraná m, policist m, kte í s obrovským nasazením zasaho-
vali v prvních chvílích frenštátské katastrofy.  Celkem se ve Frenštát  vy-
st ídalo zhruba 150 hasi  a  t i léka ské a ty i zdravotnické týmy záchra-
ná , které se sjely na místo nešt stí  ze stanoviš  ve Frenštát  pod Rad-
hošt m, Novém Ji ín , Kop ivnici, Frýdlantu nad Ostravicí a Rožnova pod 
Radhošt m. Pod kování pat í také len m m stské policie, Technickým 
službám m sta, kynolog m, len m krizovému psychosociálního týmu, 
zam stnanc m ú adu a organiza ních složek m sta a také  rmám, které 
se podílely na odklízení sutin a následné demolici domu . 39- spole nosti 
Mrózek,  rm  Chrom ák,  rm  Filip a spole nosti Vased s.r.o. Ostrava.

Zde ka Leš išinová, starostka m sta Frenštát pod Radhošt m

POZVÁNÍ NA ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

trnácté ve ejné zasedání Zastupitelstva obce Kun ice pod 
Ond ejníkem se koná ve st edu 12. 3. 2013 v 16.30 hodin v zasedací
místnosti obecního ú adu. Na programu jsou p edevším kontroly
pln ní usnesení, zprávy o innosti výbor  a majetkové záležitosti
obce. Všichni ob ané jsou srde n  zváni. Tomáš Hrubiš
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SPOLE ENSKÁ RUBRIKASPOLE ENSKÁ RUBRIKA

Ludmila Krkošková .................................................................. 84 let
Ji ina Pavlisková ....................................................................... 83 let
Ludvík Piska .............................................................................. 82 let
Josef Blažek ................................................................................ 82 let
Vilma Hrachová ......................................................................... 81 let
Bohuslava Adamcová ............................................................... 81 let
Marie Tománková ...................................................................... 80 let
Božena Pichová .......................................................................... 75 let
František Kokeš ......................................................................... 70 let
Josef Kad ra ............................................................................... 70 let
Miroslav Fiala ............................................................................ 70 let
Jind iška Fojtíková ..................................................................... 70 let
Alena Bularzová ........................................................................ 70 let
And la ezní ková ................................................................... 65 let
Ji ina Krkošková ....................................................................... 65 let
Libor Vávra ................................................................................ 60 let
Miloslava Mrkvová ................................................................... 60 let

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

Jubilanti b ezen 2013

Rozlou ení

Zlatá svatba
„Manželé Štefánie a Pavel ezní kovi oslavili v únoru 2013 50. vý-
ro í s atku. K jejich ZLATÉ SVATB  p ejeme hodn  št stí, zdraví, 
pohody a ješt  mnoho spole ných let. Dcera Marcela a synové Roman 
a Pavel s rodinami.“

V m síci únoru jsme se naposledy rozlou ili
s panem Jaroslavem Bízou.

Dne 4. b ezna 2013 jsme vzpomn li nedožité 
85. narozeniny 

našeho tatínka a d de ka

pana Josefa Kahánka.
Zárove  si 13. ervence p ipomeneme 15 let 
od jeho úmrtí. Kdo jste jej znali, vzpomínejte 
s námi.  Rodina Kahánkova

Vítání ob ánk
Dne 9. února 2013 jsme p ivítali do svazku naší obce tyto ob ánky:
Št pána ezní ka, Karin Špa kovou, Dominika Kad ru a Petra
Píšu. D tem i rodi m p ejeme hodn  zdraví, št stí a spokojenosti.  

Fotografoval Zden k Šruba

Bohoslužby Církve eskoslovenské husitské 
v období velikonoc

Ned le 17. b ezna 2013 v 8.30 hod Kun ice pod Ond ejníkem, sbor 
C SH
Kv tná ned le 24. b ezna 2013 v 7.45 hod Frenštát pod Radhošt m, 
Orlovna
Zelený tvrtek 28. b ezna 2013 v 17.00 hod Frenštát pod Radhošt m
Velký pátek 29. b ezna 2013 v 15.00 Kun ice pod Ond ejníkem
Velikono ní ned le 31. b ezna 2013 v 8.30 Kun ice pod Ond ejníkem 
Velikono ní pond lí 1. dubna 2013 v 7.45 Frenštát pod Radhošt m
Ned le 7. dubna 2013 v 8.30 hod Kun ice pod Ond ejníkem 

Ke spole nému rozjímání o k es anské velikono ní zv sti
zve Václav K esina, fará .

Pozvánka pro malé milovníky pohybu
ASPV p i TJ Sokol Kun ice pod Ond ejníkem uspo ádá ve st edu 
27. b ezna 2013 v 16.00 hod v t locvi n  naší t lovýchovné jednotyd
sportovní odpoledne nazvané VELIKONO NÍ VAJÍ KO. Pravi-
delní návšt vníci p edvedou ukázky cvi ení a ve druhé ásti si mo-
hou p edškoláci a školáci I. stupn  ZŠ p ijít vyzkoušet svou zdatnost 
v r zných hrách a sout žích s odm nami. Sta í obuv na p ezutí a chu  
do pohybu. Rádi uvítáme rodinné p íslušníky i ve ejnost coby povzbu-
zující diváky. Všem nabídneme ob erstvení v našem bistru. Na vaši 
návšt vu se t ší cvi itelé a výbor ASPV

Sbor pro ob anské záležitosti p i Obecním ú adu v Kun icích pod 
Ond ejníkem uskute ní v úterý 30. dubna 2013 ve 14.00 hod v hote-
lu Horizont resort tradi ní 

Setkání d íve narozených
Toto pozvání se týká ob an , kte í letos dovrší 65 let (ro . 1948)) a pak 
již VŠECH dalších ob an  starších ro ník  – tzn. r. 1947, 1946  atd.
Tito ob ané se mohou p ihlásit formou návratek, tak jak to bylo v le-
tech minulých nejpozd ji do st edy 24. dubna 2013. P ihlásit se m žete 
také telefonicky na telefonní íslo 556 843 193 u paní Ta ány Holušové, 
p ípadn  na telefonní íslo 556 850 154, sekretariát Obecního ú adu. 
Pro zájemce bude doprava k místu konání zajišt na autobusem, bližší 
informace v dubnových obecních novinách. Srde n  zve SPOZ

Návratka
Setkání d íve narozených v úterý 30. dubna 2013 ve 14,00 hod
v hotelu Horizont resort  v Kun icích pod Ond ejníkem
Jméno a p íjmení: ……………….......................………………….
Ro ník: ……………………………..........................………………
Bydlišt : ……………………………....……………………………..
Využiji autobus  - dopravím se sám (nehodící škrkn te)



43/2013

tel: 731882860; e-mail: doza@oil.cz

     Milí zákazníci
     DOZA, prodejna 
     s dlouholetou tradicí,
     Vám přeje

hezké Velikonoce
a těší se na Vaši návštěvu

Všechny d ti i dosp láky srde n  zveme na

VYNÁŠENÍ MA ENY
na Smrtnou ned li

17. b ezna od 15.30

Sraz na h išti za školou

Spole ným pr vodem vyneseme zimu a p ivoláme
jaro.
Po skon ení pr vodu si m žete ve škole vyzkoušet 
n které jarní zvyky v rámci velikono ní dílny. S sebou
vyfouklá vají ka na zdobení.

Zájemce zveme také na
otev enou zkoušku na Ma enu. 

V pond lí 11. 3. 2013 od 15.30 do 16.30 prob hne
otev ená zkouška Ond ejní ku na Ma enu pro
všechny, kte í se cht jí nau it vyrobit Ma enu, zpívat 
písni ku Neseme Ma enu, dozv d t se n co více
o tomto jarním zvyku a zahrát si spole n  n kterou
z her našich prababi ek. Sraz ve škole na chodb  
u Galerie (1. patro vedle družiny).

Takto vidí zimu v Kun icích objektivem svého fotoaparátu  Zden k ŠrubaTakto vidí zimu v Kun icích objektivem svého fotoaparátu Zden k Šruba



Jednou z prvních v cí o  se lo-
v k p i dopravní nehod  zajímá 
(a také by podle zákona m l), je 
zdraví své, svých spolucestují-
cích a lidí z p ípadného druhé-
ho nabouraného vozu. Dalším 
krokem, který by m l následo-
vat, je zabezpe ení místa neho-
dy výstražným trojúhelníkem. 
Chráníte tak ostatní, ale i sebe 
a sv j v z. Na nehodu m žete 
upozornit i blikajícím sv tlem 
nebo prost  jen máváním ruka-
ma nebo kusem látky. Do vy-
proš ování se poušt jte pouze 
v p ípad  nouze a ohrožení 
života. Tedy jen hrozí-li další 
nebezpe í jako nap íklad uho-
ení. P i vyprošt ní je pot eba 

postupovat co nejšetrn ji. Po-
kud zran ný dýchá a nehrozí 
žádné jiné nebezpe í, je lépe 
vy kat na profesionální složky. 
Z neznalosti m žeme ran nému 
necht n  ublížit.
Popišme si tedy stru n  postup 
p i dopravní nehod :
Zajišt ní místa havárie /vý-

stražná sv tla, vesta, trojúhel-
ník, ev.hasicí p ístroj/- dbát i na 
vlastní bezpe nost!
Vyšet ení zran ných po-
hledem  /krvácení, poloha 
t la/,  poslechem  /projevy po-
stiženého, možnost komunika-
ce/  a pohmatem  /teplota, tep/.  
Život zachra ující úkony  /
zastavení krvácení, zakrytí 
poran ní, uvoln ní dýchacích 
cest, masáž srdce, protišoková 
poloha/.
P ivolání pomoci  /pov it n -
koho, jinak samoz ejm  sám/, 
pokud zran ní nepot ebují vaši 
okamžitou pomoc, voláte hned 
po zajišt ní místa.
Pokusíme se shrnout pár zá-
kladních bod  i otázek, které 
mohou p ijít na mysl, pokud jste 
ú astníky dopravní nehody:
Kam mám volat? V eské 
republice jsou tyto linky tís-

ového volání: 155 /zdravotní 
záchranná služba/, pop ípad  
112 /evropské íslo tís ového 
volání/, 150 /Policie R/, jeli to 

nutné 150 /hasi i/.Je dobré mít 
tato ísla uložena v mobilním 
telefonu.
Co mám íct? Velice d ležité 
je, co nejp esn ji ur it místo 
havárie, uvést po et zran ných 
a stav, sd lit své jméno / íslo 
tel/. N kdy je velice obtížné 
orientovat se, zejména v nezná-
mém terénu i na dálnici. K po-
pisu m žete použít ozna ení ki-
lometru, popsat sm rové tabule 
nap . sjezdu, které jste práv  
minuli, i restaura ní za ízení, 
jsou – li n kde u komunikace. 
Mám zran né vyproš ovat? 
Hrozí- li nebezpe í /požár/ 
a nebo je-li blokován p ístup 
k dalším poran ným, kterým 
tak nelze poskytnout první 
pomoc na míst . V jiných p í-
padech rad ji vy kejte p íjezdu 
zdravotní záchranné služby.
Co mám d lat, když je zran -
ný v bezv domí a nedýchá? 
Podle nejnov jších poznatk , se 
po ítá s tzv. zbytkovým kyslí-
kem, je tedy d ležité se soust e-
dit na nep ímou masáž srdce  /
cca 100x za min/. Z úst odstranit 
p edm ty, pokusit se uvolnit za-
padlý jazyk, zaklon ním hlavy 
uvolnit dýchací cesty, uložit do 
stabilizované polohy.
Co je úrazový šok? Slab  
hmatný tep, zrychlené dýchání, 
bledost, nete nost, spavost, stu-
dený pot.
Jak zabránit šoku? Poloha se 
zvednutými kon etinami, za-
jišt ní tepla  /termofore - zlatou 
nahoru! /, ošet ení poran ní, 
svlažování rt , klidná komu-
nikace, zran ný musí být p e-
sv d en, že máte vše pod kon-
trolou.
Jak se mám donutit do kli-
du? Pokud budete mít alespo  
základní znalosti, budete klid-
n jší, pomáhá také zhluboka 
dýchat.
Mám odvézt zran ného do 
nemocnice? V é e mobilních 
telefon  toto jednání nedoporu-
ujeme, sanitka je u vás do 10 

min.
Když vidím krev, asi omdlím, 
co mám d lat? T eba budete 
p ekvapení, jak klidn  si bude-
te po ínat, n co ud lat se kaž-

dopádn  pokuste. Jsou známy 
p ípady, kdy lidé, kte í se se-
sypali u každého o kování, si 
u t žké nehody po ínali napros-
to chladnokrevn  bez jakékoli 
slabosti.

Jak poznám zástavu srdce? 
P iložením prstu na tepnu na 
krku, n kdy i na záp stí nebo 
poslechem.
Mám nap ed volat anebo 
dávat první pomoc? Nap ed 
zabezpe te místo, zejména na 
dálnici dbejte hlavn  na svoji 
bezpe nost! Pak se snažte vy, 
nebo spolujezdec, co nejrych-
leji p ivolat pomoc. Existují 
nehody, kdy všichni volali „za-
volejte záchranku“, ale nikdo ji 
nezavolal!
Když zran ný nedýchá, mám 
použít dýchání z úst do úst? 
V tšina záchraná  tvrdí ne-
rozdýchávat. Osobn  si myslím, 
že bychom se m li v n kterých 
p ípadech pokusit. Doporu u-
ju ovšem p edem si vyzkoušet 
složení dýchací masky, není to 
úpln  jednoduché.
Jak mám zastavit krváce-
ní? Tlakovým obvazem, t eba 
i prsty v rán , výjime n  zaškr-
covalo.
Mám vozit hasicí p ístroj? 
Ur it , mnohokrát zachránil 
život. Jde o to zabránit požáru 
v za átcích, takže sta í malý 
hasicí p ístroj. A nezapome te 
na n ž, n kdy jsou p i vyproš-
ování bezpe nostní pásy ne-

p ekonatelnou p ekážkou.
Záv rem bychom cht li zd raz-
nit, že nejlepší je oprostit se od 
krvavých scén známých z mé-
dií i strašením, kolik na kaž-
dém kilometru íhá nebezpe í. 
Nebu te lhostejní ke svému 
okolí, kdy podle statistiky za-
stavuje u nehod až každé desáté 
auto!
P ejeme hodn  št stí za volan-
tem no, a když už budete mít 
sami trošku sm ly, zachovejte 
chladnou hlavu. A bude-li n -
kdo pot ebovat Vaši pomoc – 
neváhejte.

Ing. Petra R ži ková, Ph.D.
Pracovišt  POOK ; 

Územní odbor Frýdek - Místek

O DOPRAVNÍCH NEHODÁCH JINAK
Dopravní nehody se v dnešním vysokém provozu na silnicích stávají každý den. M že k nim dojít velmi snadno, a  už 

vlivem únavy nebo nepozornosti n kterého z idi . S ledovkou a náledím na silnicích, vždy stoupá po et dopravních nehod, 
proto si p ipomeneme pár základních pravidel, jak se v takové situaci správn  zachovat.
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Pamatujete ješt  na K ampu-
lu? Tak se p ece jmenoval facír,
který tolik u aroval Kájovi Ma-
íkovi. Chodil pravideln  as

od asu k nim na myslivnu. Rád 
a hodn  jedl. Nebo si možná
vybavíte pohádku  Facír Pipán.
Facír Pipán byl veselá kopa.
Toulal se krajem jako pták, od 
myslivny k myslivn  a všude ho
rádi vid li. Um l p kn  vypra-
vovat o tom, co ve sv t  vid l,
d tem pov d l pohádku, mys-
livcové naštípal d iví a byl i ji-
nak užite ný.

V asopise eský lid z roku
1895 se píše:  Ješt  jiný druh
lidí „sv tem jdoucích“ bývali
„facírové“. Dnes slovem „fa-
cír“ vyrozumívá se každý e-
meslnický chasník, který z vro-
zené lenosti pracovati nechce,
a proto sv tem se toulá. Jindy
býval facír myslivecký mláde-
nec bez místa. Bývali tito fací-
rové ádnými myslivci, lidé sv -
ta zkušení, kte í však pokojné 
služb  již zvyknouti nemohli.
R zné bývaly p í iny, jež tako-
vého myslivce z místa vypudily
a „facírem“ u inily. Oby ejn  
bývala to láska, mén  asto n -
jaký p echmat Ve služb  nebo
poklesek proti povinné subordi-
naci naproti velmožnému panu
vrchnímu nebo samé vrchnos-
ti. Proto také oby ejn  kolem
hlavy takového facíra vinula
se gloriola, sp edená z roman-
tických povída ek. Také facíry
mívala každá krajina svoje.
Chodili však pouze po mysliv-
nách a zámcích, vybírajíce si
zde malé cestovná; vypomáhali
na podzim a v zim  též p i ho-
nech, jsouce z pravidla výte -
nými st elci. Zavítal-li takový
facír do vesnické hospody, bý-
vala zde pak ve er vždy sch z-
ka silná, nebo  facír býval samý
žert a šprým, znal též mnoho
vypravovati ze svých zkušeností 
a byl-li ob any pohošt n, vyklá-
dal o novinách ve sv t , a kde
se nedostalo pravdy, nastavoval 
pov stné myslivecké „latiny.

O facírech napsal v roce 1999
do Zpravodaje vydávaného
„Sdružením absolvent  a p á-
tel lesnických škol píseckých“
zasv cený lánek Ing. Ji í Neu-
mann. Z lánku vyjímáme: 

Bývali mezi nimi skute ní 
lesníci, kte í opustili r zné 
funkce, a se t lí i jinak vzd -
laní lidé, i ochotní „pracanti“,
jak se v té dob íkávalo, v tši-
na m la i dobré vystupování 
a jednání! Na ty skute n  dobré 
facíry pak lidé obzvlášt  ekali
a právem si jich vážili. Mnoh-
dy chodili sv tem v darovaných
lesnických uniformách. Na jed-
notlivých myslivnách a hájov-
nách-štacích- dostávali od hos-
podyn  vždy dobré jídlo, a to

i na cestu, ale i n jaké pot ebné 
oble ení a obutí. Ti vždy vítaní 
m li ve svých notesech zapsa-
né r zné vzkazy a pozdravy od 
p íbuzných nebo koleg  odji-
nud, které pochotn  vy izovali
a zase odnášeli dál. ada z nich
m la ten sv j „ služební obvod“ 
po celých echách, Morav  
i v tak zvaných alpských ze-
mích – v Rakousku a v N mec-
ku. N kte í se na míst  zdrželi
jen jeden den, ale ty obzvlášt  
oblíbené, považované za milé 
p átele, pozvali vždy na n ko-
lik dní. Takový delší pobyt pak 
fací i využili k pomoci nejen
v lesích, ale i v hospodá ství,
které pat ilo nedíln  k provoz-
nímu lesníkovi, ale i k hlídání 
d tí a k jiné pot ebné práci. N -
kdy na n  ekávali i se štípáním
d íví pro zimní zásoby.  Být fa-
círem bylo v minulosti opravdu
zajímavé povolání „bez živnos-
tenského listu“, které je dnes již 
zapomenuté.

O ty i roky pozd ji v témže

Zpravodaji s odkazem na tento
lánek vzpomíná na facíra Am-

brože Zdražilu pan Goliáš z D -
ína. A ten nás zajímá, protože

šlo vlastn  o posledního facíra
z Beskyd. Ale popo ádku. Pan
Goliáš vzpomíná:

M j otec Josef Goliáš byl 
revírníkem u pražské arcibis-
kupské lesní správy Týn nad 
Vltavou. Byl íjen v roce 1939
– po así velmi nevlídné, deštivé 
a silný vítr. Asi v 17 hod n kdo
zaklepal na vrata a maminka
šla otev ít. P išla si pro chleba,
že p ed branou n kdo žebrá. Ale
jaké bylo pro nás všechny veliké 
p ekvapení, když se maminka
vrátila s nep ijatým chlebem,
a podávala tatínkovi vizitku
od jeho spolužáka z lesnické 
školy v Písku Huberta Hubálka
s touto zprávou: „Pepo, posí-
lám k Tob  eského lesnického
facíra a doufám, že jej p ijmeš 
se všemi poctami pat ícími es-
kým lesnickým facír m. Tv j 
Hubálek“.  A nyní nastalo ví-
tání eského lesnického facíra
Zdražily… M j otec p ikázal 
nosit k jídlu a pití vše, co doma
bylo zarestované – koroptve,
bažanty, uzené vep ové b ky,
vynikající sví kovou na sme-
tan . K pití bylo vltavotýnské 
pivo z arcibiskupského pivova-
ru a hlavn  dostatek cigaret.
Bylo mi otcem vysv tleno, že fa-
cí i jsou v lesnictví živé noviny,
které p inášejí zprávy o svých
spolužácích z lesnických škol.
Zdražilova ro ní trasa byla
p šky z Chebu, p es Moravu,
Slovensko na Podkarpatskou
Rus a zp t… Zdražila zalovil ve
svém batohu a vyndal n kolik 
osmerkových sešit , kde m l 
seznamy absolvent  z lesnic-
kých škol a jednotlivých rok .
A nyní nastalo povídání veselé 
i smutné o spolužácích. Všichni
jsme naslouchali s velkým zá-
jmem…. Zdražila byl absolvent 
hranické lesnické školy, byl ve-
doucím pily. Na facírování se
dal z d vodu, že jen jeho velká
láska opustila, byla z Prahy.

... Jist  z stává skute ností,
„že mám nejlepší postel na sv -
t  – uléhám na m kkou eskou
zem, p ikryji se modrou oblo-
hou a hv zdy mi svítí na cestu
do š astných dn “, to vypráv l 

mojí mamince, která se Zdraži-
la dotazovala na to, co když se 
p i cestování nedostane hned 
n kam na hájovnu nebi lesov-
nu. 

Povídání o osudech Zdražilo-
vých je krásné a dlouhé. 

Ambrož Zdražila putoval cel-
kem 35 let jako živý posel od 
lesovny k lesovn  a všude byl 
pro sv j humor a životní opti-
mismus oblíben.  V posledních 
letech omezoval své putování 
jen na Beskydy. Jeho synovec 
byl primá em v Novém Ji ín .

Tolik zpráva z dobového tis-
ku z roku 1964. Ambrož Zdra-
žila (na snímku vlevo) zem el 
v 75 letech po átkem zá í 1964. 
Byl zpopeln n v ostravském 
krematoriu dne 5. zá í 1964. Dá 
se tedy bez nadsázky íci, že 
byl posledním facírem Beskyd.

Vzpomíná na n j také bývalý 
polesný Miroslav Koš ál, který 
si dnes užívá zaslouženého d -
chodu v Ostravici.

„Od roku 1961 jsem bydlel 
v nádražní budov  v e ici. 
Do roku 1963 se u mne dvakrát 
zastavil facír Zdražila. P išel 
vždy z Morávky údolím e ice, 
což byla trasa nejmén  dvacet 
kilometr  dlouhá. I tehdy m l 
pro m  vždy informace o p so-
bištích a funkcích mých spolu-
žák , maturant  písecké lesnic-
ké školy z roku 1954“. 

Vzpomn la si na n j i man-
želka lesníka Františka Gajduš-
ka z Trojanovic.

„M j tatínek Jan Kalkont byl 
od roku 1949 fo tem v Mo kov . 
Pan Zdražila se u nás ob as za-
stavil, pamatuji si ho jako malá 
holka. Vím, že dokonce vázal 
z provaz  houpací sít  pro d ti, 
které rozdával. Kachlová kam-
na, která máme dnes doma, 
jsou z myslivny. Pan Zdražila se 
u nich asto oh íval. A všichni 
byli absolventy lesnické ško-
ly v Hranicích. M j otec, m j 
manžel a i facír Zdražila“.

(Z p ipravované publikace 
„Cestami lesními od Lysé až po 
Radhoš  „, kterou p ipravuje 
k váno nímu vydání roku 2013 
Okrašlovací spolek Rozhledna 
v eladné) 

POSLEDNÍ FACÍR Z BESKYD
Petr Andrle

i l i j ké b é



Palivové d evo - Dolní Be va (bývalé JZD)
Nabízíme palivové d evo - Buk

Štípané polena - délka 33 cm, 25 cm, 50 cm
o Ukládané v paletách 1x1x1 m
o Ceny:y  délky 33 cm - 1 400 K /1Prmr

  délky 25 cm - 1 500 K /1Prmr 
  délky 50 cm - 1 350 K /1Prmr

D evo m íme pomocí míry 1 Prmr (prostorový metr rovna-
ný), což znamená, že na ezané a naštípané d evo je srovná-
no do krychle o rozm rech 1m x 1m x 1m 
Objednávky p ijímáme po celý rok. Zajistíme dopravu na 
Vámi ur ené místo. Telefon. :f  603 881 397

 Školní kolo biologické 
olympiády

Dne 28. ledna 2013 prob hlo školní kolo biologické olympiády
pro žáky druhého stupn . Sout žili jsme v kategorii D žáci 6. -7. 
ro níku a v kategorii C žáci 8. - 9. ro níku. Celkem se zú astni-
lo 17 žák  z druhého stupn . Nejlepších výsledk  dosáhla v ka-
tegorii D Lucie Blažková ze 7. ro níku, získala 62 bod  a bude
reprezentovat školu v okresním kole biologické olympiády. Na
druhém míst  v této kategorii byla Markéta Heisigová z 6. t ídy
(37,5 bod ) a t etí byla Eliška Majerková z 6. t ídy (37 bod ).
V kategorii C první t i místa obsadili žáci 9. ro níku. Nejvyšší
po et bod  získal Radek ezní ek (35 bod ), na druhém míst
byla Markéta Vyroubalová (33 bod ) a t etí místo pat ilo Ond-
eji Šrámkovi (28,5 bod ).                   Blanka Zemánková

Výbor SRPdŠ zve všechny d ti a jejich rodi e
na tradi ní karneval

POHÁDKOVÝ KOLOTOČ
aneb

VELKÁ
KARNEVALOVÁ JÍZDA

9. 3. 2013 od 15:00
v t locvi n  Základní školy Karla Svolinského

POHÁDKOVÁ DISKOTÉKA * SOUT ŽE A HRY
O CENY, BOHATÉ OB ERSTVENÍ 

* Sout ž o nejlepší masku 
* budeme up ednost ovat masky vyrobené doma

* rozhoduje hlavn  nápad a kreativita

Nabídka prodeje
Obec Kun ice pod Ond ejníkem nabízí k prodeji
sn hovou frézu STIGA ST 1174 HST. Fréza je 
nefunk ní, má zad ený motor, opot ebenou p evodovku 
a je v používání od roku 2004.
Bližší informace podá místostarosta, tel. 736 773 930.

7

CHARITATIVNÍ OBCH DEK ADRA
(Frýdlant nad Ostravicí, Nádražní 403).
V tomto obch dku m žete darovat vše, co máte  doma a zárove  
tím pom žete ostatním spoluob an m. Pot ebujeme pro naše 
spoluob any bezdomovce spodní prádlo, ponožky, rukavice, 
šály, epice a spacáky. Také m žete donést povle ení, vybavení 
do kuchyn , záclony, záv sy a oble ení a hra ky. Všechny tyto 
v ci, které už doma nevyužíváte tak nám m žete darovat a my je 
za symbolickou cenu prodáme spoluob an m. Výt žek z t chto 
v cí jde na provoz Adry, aby se dobrovolnictví v Ad e mohlo 
stále rozvíjet tam, kde je pot eba. T šíme se na vaši návšt vu. 
V POND LÍ, ÚTERÝ, VE TVRTEK A V PÁTEK VŽDY OD 10 
DO 17 HODIN, VE ST EDU OD 14 – 18 HODIN. 



83/2013

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
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Zhubn te snadn ! www.hubnete.cz/chm, 702 029 242
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

P íležitost:  www.podnikejzdomova.cz/chm,  702 029 242

      V uvedené dob  bude moci každý ob an nebo vlastník nemo-
vitosti obce Kun ice p. O. odevzdat na tomto míst  k likvidaci ná-
sledující odpady: olejové automobilové  ltry, plechovky se zbytky
barev, autobaterie i s elektrolytem, zá ivky, zne išt né láhve a sklo
od chemikálií, zbytky p ípravk  na hubení šk dc  a post iky, sta-
ré kosmetické p ípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mo i-
dla a rozpoušt dla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry
zne išt né barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprej , opot ebené
pneumatiky (bez disku!).

P i odvozu nebezpe ného odpadu bude odvezen i elektroodpad,
který bude odvezen do místa zp tného odb ru. Jedná se o chlad-
ni ky, mrazni ky, pra ky, suši ky, my ky nádobí, sporáky, trouby,
mikrovlnné trouby, vysava e, žehli ky, topinkova e, fritovací hrn-
ce, elektrické nože, kávovary, holící strojky, budíky, ventilátory,
vysouše e vlas , televizory, videa, DVD, reproduktory, po íta e,
kopírky, rádiomagnetofony, discmany, fotoaparáty, zesilova e,
elektrické hudební nástroje, skenery, telefonní úst edny, mobilní
telefony, vysíla ky, svítidla, zá ivky, výbojky, vrta ky, pily, šicí
stroje, svá e ky, elektrické seka ky, elektronické hra ky, video-
hry, léka ské p ístroje, apod. Všechny elektrospot ebi e musí 
být úplné, aby mohly být odebrány zdarma jako elektroodpad.
   Využijte možnosti odevzdat elektroodpad bezplatn  do místa
zp tného odb ru nebo do ur ených kontejner  (Elektrowin),
které je  nancováno z  p ísp vku, který p i  koupi  nového
elektrospot ebi e  platí  od 1. zá í 2005 každý z nás. A nedá-
vejme ani drobný elektroodpad do popelnic a kontejner  na
komunální odpad!
Upozorn ní! Nebezpe ný odpad vozte prosím na stanovišt  pouze
v uvedenou dobu, aby jej mohli pracovníci odborné  rmy od Vás
p ímo odebrat! 

Velkoobjemové odpady, které nelze uložit do b žných popelnic
na domovní odpad, budou sbírány rovn ž v sobotu dne 20. dub-
na 2013. Do p istavených kontejner  je možno bezplatn  uložit 
nap . matrace, hadry, které nejsou zne išt né ropnými produkty,
ásti nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, ko árky

apod. Do kontejner  nesmí být ukládán stavební a demoli ní od-
pad, tráva, v tve strom , uhynulá zví ata, jiný organický odpad 
a b žný domovní odpad. U každého sb rného místa bude pov ený
pracovník, který v p ípad  pot eby up esní skladbu ukládaného
odpadu. Respektujte prosím jeho pokyny. Kontejnery na velkoob-

jemový odpad budou v sobotu 20. dubna 2013 rozmíst ny na násle-
dujících stanovištích pouze v níže uvedených asech:
1. u zastávky SAD „U lávky“ na dolním konci 8 - 10 hod.
2. parkovišt  u kostela 8 - 10 hod.
3. u Hu a ství (autobusová zastávka) 8 - 11 hod.
4. erpací stanice vody u to ny (u transformátoru) 8 - 12 hod.
5. u železni ního p ejezdu pod ruským kostelíkem 8 - 11 hod.
6. u vodní nádrže v Kolibách 8 - 11 hod.
7. sm rem pod Stolovou, nad p. 99 8 - 11 hod.
8. Bystré u p. Vlastimila Píchy 8 - 10 hod.
9. Koliba Tichý pod Stolovou 8 - 10 hod.

Upozorn ní! Na daná stanovišt  p ivážejte prosím velkoobjemový
odpad až od vyzna ené doby, tj. od 8.00 hodin do doby uvedené
u jednotlivých stanoviš . Po uvedené dob  již odpad na stanovišt
nevozte, nebude možné jej pak odvézt! 

Sb r železného šrotu prob hne soub žn  se sb rem nebezpe ných
a velkoobjemových odpad  v sobotu 20. dubna 2013. Sb r pro-
vedou lenové TJ Sokol Kun ice pod Ond ejníkem.  Železný šrot 
nebude vykupován, odvoz bude proveden zdarma. Veškerý nepo-
t ebný železný šrot mohou ob ané uložit k místním komunikacím,
odkud bude naložen a odvezen. Sb rné vozidlo bude projížd t po
t chto trasách:
- Od k ižovatky u nemocnice, kolem d ev ného kostelíku
k prodejn  pod Stolovou a zp t kolem p. V. B áka p. 100, p.
Opršt ného p. 500 k penzionu Karolína, dále kolem transfor-
mátoru až pod les k p. Syrovátkovi. 
- Od Penziónu Karolína p es Koliby k hosp dce na Maralovém
kopci, zp t k železni nímu p ejezdu kolem Št ral  p. 599. Odtud 
p es autobusovou to nu k nádraží D, dále pak okolo hosp dky Na
kope ku po Valašské cest  k penziónu Václava Krkošky, k obecní-
mu ú adu a jeho okolí.
- Sb rné vozidlo bude dále projížd t po silnici II/483 od ne-
mocnice po Tichou, od autobusové zastávky „U lávky“, zp t po
pravé stran  potoka Tichávka, p es Rakovec na Frenštát pod
Radhošt m po pana Slaninu a zp t p es Humbarek okolo ma-
te ské školy ke kostelu.
Upozorn ní! Na sb rná místa pro sb r železného šrotu ukládej-
te prosím pouzep  železný šrot. Pro nebezpe ný a velkoobjemový
odpad použijte výše uvedená stanovišt . Železný šrot dávejte
pokud možno k silnici až v sobotu ráno. 

Vážení ob ané a vlastníci rekrea ních chat, využijte, prosím,
hromadného sb ru nebezpe ných a velkoobjemových odpad
k jarnímu úklidu a ud lejme si každý po ádek ve svém okolí. P e-
dejdeme tím  nep kným pohled m na odložené velkoobjemové
a nebezpe né odpady u kontejner  ur ených pouze na komunální
odpad. P edem d kuji všem, kte í takto p isp jí k zlepšení a ochra-
n  životního prost edí v naší obci.

Danuše Svobodová,
pracovník OÚ 

Sb r nebezpe ných odpad , velkoobjemových odpad  
a železného šrotu

V sobotu 20. dubna 2013 prob hne v naší obci sb r nebezpe ných a velkoobjemových odpad  a železného šrotu. Sb r 
nebezpe ných odpad provede  rma A. S. A., spol. s r.o., provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32 Vratimov, na následujících
stanovištích:
  - u zastávky SAD „U lávky“
      (dolní ást obce)     od 8.30 do 9.00 hodin
  - u kostela (dolní ást obce)    od 9.15 do 9.45 hodin
  - u Hu a ství (autobusová zastávka)   od 10.00 do 10.45 hodin
  - u erpací stanice vody
     (poblíž autobusové to ny-transformátoru)  od 11.15 do 12.00 hodin
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Dne 30. 1. 2013 prob hl v kun ické škole zápis d tí do 1. ro níku.
V naší škole již tradi n  nejde jen o zapsání nových žák , ale snaží-
me se pro d ti i jejich rodi e p ichystat slavnostní odpoledne spojené
s hezkými zážitky. Letos si paní u itelky vzaly na pomoc knihu Karla

apka Povídání o pejskovi a ko i ce a vyšly z p íhod dvou zví átek,
které d ti mají rády a dob e je znají. D ti kreslily, byly pozorová-
ny jejich vyjad ovací schopnosti, ukázaly svoji pohybovou zdatnost,
musely malinko p edvést své znalosti z oblasti matematických p ed-
stav. P i všech t chto hravých innostech snad ani nepost ehly, že
prošly svojí první školní zkouškou. Známky se ješt  za jejich výkony
neud lovaly, ale ocen ní v podob  malého dáre ku je ekalo za každý
správn  spln ný úkol. Na záv r d ti obdržely pam tní list, který jim
bude tento slavnostní den p ipomínat. Budoucím prv á k m, kte-
rých letos bylo zapsáno 32, p ejeme, aby se jim školní práce líbila
a našli zde hodn  nových kamarád . 

Zápis d tí do 1. t ídy 

D TI SE ZAPISOVALY S PEJSKEM A KO I KOU KARLA APKA
Eva Sladká
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY K
  Náš výtvarný kroužek byl osloven eskou televizí Ostrava z d -
vodu natá ení d tského po adu ŠIKULOVÉ. Jde o výtvarn  krea-
tivní po ad, ve kterém d ti tvo í výrobky z r zných materiál  za-
jímavými technikami. Malí výtvarníci byli touto zprávou pot šeni
a nadšen  se pustili do práce.
Nejd íve mezi nás zavítal scénárista tohoto vysílání, pan J. Bína,
s nímž jsme plánovali a vymýšleli scéná  natá ení. Když jsme
procházeli školou, byl nadšen z Galerie KS a hned nás napadlo
využít galerii ve spojitosti s natá ením. Pak následovala doba p í-
prav, zkoušek a generálka. Ráno 30. 1. 2013 p ijel celý štáb T
a natá ení za alo. D ti byly nadšeny z kamer, paní režisérky, všech
okolo, ale nejvíc se jim líbila „klapka“. Celý po ad probíhal za asi-
stence, pr vodního slova a pomoci Jany a Iva, dosp lých ŠIKU-
LOVSKÝCH kamarád . Byli moc p íjemní vst ícní a d ti si oba
hned oblíbily. Spole n  s nimi malovaly a dotvá ely PTA Í RÁJ,
který vystavily v prostorách galerie. Tam je hudebn  doprovázel
a p edstavil se folklórní soubor Ond ejní ek, vedený K. Niklovou. 
  A zp t do t ídy. Tam je už ekala velmi zajímavá tvo ivá prá-
ce - vytvá ení „MA ENY“, kterou vyráb li ze široké škály r z-
ných materiál  a p írodnin. K této tradici pat í i její vynášení a tím
ukon ení zimy. Aby prob hl pr vod se vším všudy, poslední vý-

robek byla „KLEPA KA“, kterou d ti vyrobily z plechovek, stuh, 
nab ra ek a va e ek. Vynášení tak mohlo být doprovázeno i po-
ádným rámusem.
 Nakonec jsme všichni spole n , za p veckého doprovodu soubo-

ru, hodili MA ENU do vody a tím zimu již zahnali. Jana a Ivo se 
rozlou ili s d tmi a Jana, které se naše škola velmi líbila, p islíbila, 
že by se k nám ješt  cht la ur it  n kdy podívat. Už te  její návrat 
plánujeme. Mé pod kování pat í celé škole, d tem z výtvarného 
kroužku, ze souboru.Ond ejní ek, všem správním zam stnanc m, 
paní Niklové, paní Vyroubalové, paní Stemp nové, panu editeli 
Kolesovi a všem rodi m, kte í d ti p ipravovali.  Eva Halatová

ESKÁ TELEVIZE OSTRAVA A „ŠIKULOVÉ“ V NAŠÍ ŠKOLE

POD KOVÁNÍ
D kuji paní Simon  Macurové, která pro žáky 1. 2. a 3. ro -
níku zajistila ob erstvení ve své hosp dce. V pr b hu zimní
turistické vycházky jsme si u ní ud lali zastávku a posilnili se
teplým ajem a výbornou bor vkovou buchtou. D tem velmi
chutnalo a získaly spoustu energie na zpáte ní cestu.  

Pavlína Fišerová
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Y KARLA SVOLINSKÉHO

Tak jako v minulých letech i letos se „ lyžák‘‘ konal na chat
P. O. M. A. v Malenovicích. Po así nám p álo a nálada byla celý tý-
den výborná! Kurzu se zú astnilo 28 žák  naší školy, kte í se op t 
zdokonalovali v jízd  na lyžích a snowboardu.   Krom  tradi ního
výcviku na svahu, odborn  zam ených p ednášek a st ede ního
bowlingu na Rajské boud , jsme letos m li i n kolik novinek. Po-
da ilo se nám p emluvit dlouholetého lena horské služby p. Sta-
nislava Sva inku, aby si s d tmi popovídal o své celoživotní práci.
Další novinkou byla sout ž o nejlepší pokrývku hlavy p i vycházce

ve st ede ním odpo inkovém odpoledni. N které kreace na hla-
vách ú astník  byly vskutku zajímavé!   I do výcviku jsme vložili 
nové prvky. Byl jím p edevším závod obratnosti na lyžích, který 
prov il nejen lyža ské um ní žák , ale i jejich fyzickou kondici.   
Záv r lyža ského výcviku pat il jako tradi n  karnevalu na lyžích 
a závodu ve sjezdoslalomu.   Týden prožitý na horách utekl jako 
voda a i p es záv re né potíže s dopravou dom  se vyda il. Nezbý-
vá nám, než se t šit na další rok! 

Výsledky lyža ských a snowboardových sout ží:  
P ekážkový závod obratnosti:

kategorie dívky:
1. Mirka ajánková  2. Eliška Majerková 3. Markéta Heisigová
kategorie chlapci:
1. Libor Van k 2. Ondra Cochlar   3. Jakub Šafá

Lyža i
kategorie dívky:
1. Mirka ajánková  2. Markéta Heisigová 3. Eliška Majerková
kategorie chlapci:
1. Radek ezní ek 2. Ondra Cochlar  3. Jakub Šafá

Snowboardisté:
kategorie dívky:
1. Zuzka Kub nová 2. Kristýna Štip áková 3. Edita N mcová
kategorie chlapci:
1. Richard Cvi ek 2. Lukáš Bernatík 3. Dominik ajánek

Lyža ský výcvikový kurz 2013
Petra Švr ková

Školní sportovní hry 
– zimní sportovní den

V úterý 29. ledna se konal zimní sportovní den. Letos byla  jeho
náplní turistická vycházka do okolí Kun ic pod Ond ejníkem. Již
od školy se d ti za pochodu neustále koulovaly, shazovaly do sn hu
a dovád ly. Trasa vedla p es Pekliska na Maralák, odtud k rehabi-
lita nímu st edisku a láze skému domu Lara. V restauraci Skalka
jsme se ob erstvili a pokra ovali kolem Žabáku do školy. Po ná-
vratu d ti tvo ily na h išti za školou sn hová výtvarná díla oživená
potraviná skými barvami a tím program zimního dne zakon ily. 

Petra Švr ková
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Bazárek Kun ice p. O.


