
ro ník XXIII. íslo 5/2013 Zdarma

Sbor dobrovolných hasi  v Kun icích pod Ond ejníkem
zve všechny ob any, p íznivce hasi  a hasi ského sportu na

7. ro ník no ní sout že O KUN ICKÝ POHÁR.
V pátek 10. kv tna 2013 v areálu ZŠ v Kun icích pod Ond ejníkem. 

Za átek 20.30 hod. Hudba a tradi ní ob erstvení.  

Klub eských turist
Kun ice pod Ond ejníkem

zve
všechny p íznivce turistiky

dne 25. 5. 2013
na pochod 

„Po stopách partyzán “ 

Závod horských kol pro d ti a mládež 2013
Bude to již 7. ro ník ur ený pro d ti, rodi e a další závodníky.

Srde n  Vás na tento závod zveme.  
Po adatel: MTB Ond ejník Kun ice pod Ond ejníkem.

Datum konání: ned le  2. 6. 2013. Místo:  areál ZŠ Kun ice pod Ond ejníkem.

Podrobné informace o uvedených akcích najdete uvnit  listu

Výbor SRPdŠ p i Základní škole 
a mate ské škole Karla Svolinského 

v Kun icích pod Ond ejníkem vás zve

D tský den
1. ervna od 15.00.

H išt  u školy.
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Oznamujeme Vám, že ve st edu 29. kv tna 2013 prob hne pra-
videlné o kování ps  proti vzteklin . P ineste s sebou o kova-
cí pr kaz. Pes má mít náhubek a doprovod osoby starší 15 let.
Cena vakcinace 100 K .

Rozpis míst, kde bude provád no o kování - st eda 29. kv tna
2013

Restaurace Hu a ství ......................................... od 14.00 hod
Restaurace Skalka .............................................. od 14.30 hod
.

Upozorn ní:
O kování vakcínou proti vzteklin  platí pro psy, kte í byli
o kováni v roce 2011 nebo pro nové psy. P eo kování vakcí-
nou se nyní provádí každé 2 roky.
Pro psy, kte í budou o kováni kombinovanou vakcínou – 
bude o kování dle o kovacího pr kazu.

Ivana ezní ková
poplatky

RO schválila 
úpravu rozpo tu obce . 4/2013 v rozsahu p edloženého návrhu.
neinvesti ní dotace SRPdŠ  v roce 2013 ve výši 10 000 K . 
smlouvu o poskytnutí dotace ve výši maximáln  592 500 K  
z rozpo tu Moravskoslezského kraje mezi Obcí Kun ice pod 
Ond ejníkem a Moravskoslezským krajem na realizaci pro-
jektu „Prodloužení vodovodního ádu Žuchov – Rozdílné“.
Dodatek . 2 ke Smlouv  o úhrad   nan ního podílu na po-
ízení movitých v cí a služeb s tímto souvisejících z projektu 

P eshrani ní spolupráce v regionu Frýdlantsko-Horné Ky-

suce ze dne 20. 5. 2011 mezi Obcí Kun ice pod Ond ejníkem 
a m stem Frýdlant nad Ostravicí.

RO provedla vyhodnocení výb rového ízení – VZ 5/2013 Ener-
getické úspory objektu obecního ú adu v Kun icích pod Ond ej-
níkem (p íprava výb rového ízení na výb r dodavatele stavby). 
Ve lh t  pro podání nabídek bylo doru eno p t cenových nabí-
dek, všechny splnily požadované zadání. RO rozhodla o vít zi 
ve ejné zakázky, kterým je uchaze  s nejnižší nabízenou cenou 
–  rma INNOVA Int. s.r.o., Ostrava.  Cenová nabídka: 25 000 
K  bez DPH, 30 250,00 K  s DPH.  Michaela Šebelová

editelství Základní školy a mate ské školy Karla Svolin-
ského v Kun icích pod Ond ejníkem vyhlašuje zápis do 
obou mate ských škol pro školní rok 2013- 2014. Bude se 
konat ve tvrtek 16. kv tna 2013 ve t íd  „Ptá at“ (vstup ((
vedle hlavního vchodu do základní školy) od 14:00 do 17:30 yy
hodin, náhradní termín bude ve tvrtek 23. kv tna 2013 od 
14 do 15 hodin. 
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 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 následující 

kritéria, podle kterých bude postupovat p i rozhodování na zákla-
d  ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o p ed-
školním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lá-
vání (školský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , o p ijetí 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 ekro í 

stanovenou kapacitu maximálního po tu d tí pro mate skou školu:
1. Dít  v posledním roce p ed zahájením povinné školní do-

cházky
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 le-
žitost jednotlivých kritérií. Podle zák. 258/2000 Sb. §50 do ma-
te 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 ob anském pr ka-
zu rodi e).  Mgr. Tomáš Kolesa, editel školy

Zápis do mate ských škol

Stru n  z jednání rady obce v m síci dubnu

O kování ps  pouze
v jednom termínu!!

Každoro ní DEN ZEM  v ZŠ letos prob hl ve znamení výsadbyK žd í DEN ZEM ZŠ l t b hl í ý db
strom  a hospoda ení s elektroodpady. Více uvnit  listu.

Foto: Tomáš Kolesa
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Old ich Šruba  .................................................................. 97 let
Anna Kalabusová ............................................................ 90 let
Zdenka Kadlecová .......................................................... 90 let
Karel Jurek ....................................................................... 89 let
Emil Cochlar ..................................................................... 83 let
Jarmila Pustková ............................................................. 81 let
Hana Knapková .............................................................. 75 let
Jarmila Baranová ........................................................... 70 let
Jan Macho ......................................................................... 70 let
Božena Krkošková .......................................................... 65 let
Vlasta Zábojová .............................................................. 60 let
Alfred Turo  .................................................................... 60 let

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

Jubilanti kv ten 2013

Vzpomínka

Vycházka se seniory

Dne 27. 5. 2013 vzpomeneme 5. výro í úmrtí  
naší maminky a babi ky

paní Ji iny Knapkové
a 28. 6. 2013 vzpomeneme 2. výro í úmrtí

našeho tatínka a bratra
pana Pavla Knapka

Kdo jste je znali vzpome te s námi.
Kv ta, Zden k, Kamila a B etislav s rodinami

Zájemci o kv tnovou vycházku, pozna te si do kalendá e úterý 
21. kv tna 2013. Sejdeme se op t na to n  v 9.20 hod a vydáme 
se cestou kolem penzionu Karolína pod Stolovou a zp t cestou 
kolem prodejny Koliba (u p. Tichého). Doporu uji vzít s sebou 
krom  chuti do pohybu taky pití. Bude to už t icátá vycházka. 
A  nám vyjde po así takové jako na p íjemné dubnové vycház-
ce s hezkými rozhledy do okolí.

S pozdravem „Pohyb je život“ 
Zde ka K enková

Jak vyjdeme o prázdninách
Prázdninové úpravy pro vydávání Obecních novin provádíme 
p edevším proto, abychom eliminovali vliv letních dovolených 
v tiskárn  a nutno je také zapo ítat dovolenou našich tená . 
Proto se snažíme najít optimální prázdninový model. íslo 6 
Obecních novin vyjde v prvním týdnu ervna v normálním 
rozsahu.  íslo 7 - 8 Obecních novin vyjde až ve  t etím týd-
nu ervence jako dvoj íslo ve dvojnásobném rozsahu (uzáv rka 
posunuta až na 8. 7). V srpnu Obecní noviny nevyjdou.  íslo 
9. vyjde v prvním týdnu m síce zá í. Uzáv rky všech vydání 
(vyjma m síce ervence) jsou vždy 25. p edcházejícího m -
síce. ®

 (foto Zden k Šruba )

Vítání ob ánk
Dne 6. dubna 2013 jsme p ivítali do svazku naší obce tyto ob ánky: Dominika Vávru, Vojt cha Strnadla, Ji ího Cochlara 
a Adama Tome ku. D tem i rodi m p ejeme hodn  zdraví, št stí a spokojenosti.



V pátek 19. dubna odpoledne se konal 
u školy Den Zem , tentokrát zam ený na 
stromy. B hem odpoledního programu pro 
ve ejnost zasadil starosta obce se zástupci 
SRPDŠ dva stromy na h išti v rámci pro-
jektu D eviny naší krajiny. Byly p ipraveny 
aktivity pro d ti, otev ení nového komunit-
ního kompostéru (viz níže lánek Komu-
nitní kompostování u školy) spolu s malým 
ob erstvením, zájemci se mohli dozv d t 
více i o roubování i p stování ovocných 
strom . Všechny nejvíce zaujala p ednáška 
stromolezce pana Zde ka Krej ího, který 
popsal a názorn  také ukázal, co všechno 
práce stromolezce obnáší, jak pracuje ve 
výškách i jaké k tomu pot ebuje pom cky. 
D ti se pak mohly svézt v úvaze na lan  za-
v šeném mezi stromy u potoka (viz sním-
ky). I p es prudké ochlazení ti nejodoln jší 
vydrželi až do konce a nemuseli litovat.

KOMUNITNÍ
KOMPOSTOVÁNÍ U ŠKOLY 

Nabízíme ob an m (zejména z lokality 
erného kopce a okolí, ale i ostatním) mož-

nost odvážet pose enou trávu i shrabané 
listí do kontejneru, který bude p istaven na 
h išti za školou a pravideln  vyvážen. Pan 
Pavel ezní ek využije tento bioodpad 
jako stelivo pod krávy a následn  jej vyve-
ze jako hn j na pole, do tohoto kontejneru 

nedávejte prosím žádný jiný odpad. Dále 
je možno využít nov  postavený d ev ný 
kompostér za garáží u školy, provozní ád 
bude viset na brán  za školou. 
Do kompostéru pat íp p : zbytky ovoce a ze-
leniny – jád ince, pecky, slupky, nat , 
listy atd., ajové sá ky a kávová sedlina, 
sko ápky od vají ek a o ech , pe í, vla-
sy a chlupy, mastné ubrousky a veškeré 
mastné papíry od potravin, které se neho-
dí k recyklaci, uvadlé kv tiny, listí, tráva, 
stonky  a drobné v tvi ky, podestýlka do-
mácích býložravých zví at (nap . králíci).
Do kompostéru nepat íp p : zbytky masa, 
kostí a va ených jídel, stolní oleje a tuky, 

léky, uhynulá zví ata, zví ecí výkaly, ko -
kolit apod., prachové sá ky z vysava e, 
igelitové sá ky a další odpad, který lze 
p edat k recyklaci.
Obec má v sou asné dob  požádáno o do-
taci na zakoupení domácích kompostér  
pro ob any, pokud se poda í dotaci získat, 
budete moci využít i tuto možnost. V žád-
ném p ípad  prosím neházejte bioodpad 
ani jiný odpad do koryta potoka u rybníka 
za školou ani na jiná místa, která k tomu 
nejsou ur ená.  D kujeme.

Za komisi pro životní prost edí
Kate ina Niklová

Foto: Jakub T eštík
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Den Zem  pod Ond ejníkem

 Naši mladí hasi i byli
povoláni od pátku 12. do ne-
d le 14. dubna k záchran  po-
hádek a celé Pohádkové íše.
Tato záchranná akce probíhala
v království Astra ve Frenštát
pod Radhošt m.
Zlí šotkové poškodili první kni-
hu pohádek tzv. Prapohádku,
za ali ubližovat pohádkovým

bytostem a dokonce ukradli
list s magickou formulí, kterou
se dají napravovat všechna zlá
kouzla a zlé skutky. 
 Po ubytování se sešly
všechny p ítomné pohádko-
vé bytosti p ed panem králem
Dobroslavem I., rozlosovaly si
sv j tým, vyrobily si spole nou
vlajku a kouzelný šátek a pak se

už pustily do samotné záchrany.
Musely plnit docela t žké úkoly,
které jim zlí šotkové p ipravili -
hádaly hádanky D da Všev da,
spole n  se smutným poustev-
níkem beze slov nosily kamín-
ky na váhy osudu, kouzelníkovi
pomáhaly skládat rozbité tan-
gramy, na bazén  musely najít 
a ulovit zlatou rybku a mnoho
jiných. K tomu všemu jim neu-
stále zlí šotkové škodili – scho-
vali všechny mobily, osolili pití,
svázali cizí boty k sob , a tak 
pohádkové bytosti musely být 
stále ve st ehu. 
Po spln ní všech úkol  byla na-
lezena i chyb jící stránka s ma-
gickou formulí, a protože byla
dost t žká, spojily se oba týmy
a ke správnému výsledku došly
spole n . Pak už sta ilo p esn
p e íst a vykonat to, co p ikazo-
vala, a zlé kouzlo bylo zrušeno.
Všechny pohádky byly uvede-

ny do po ádku, zlí šotkové ztra-
tili svou zlou moc a Pohádková 
íše byla zachrán na.

Tím však program nekon il. 
Ve er museli všichni panu 
králi p edvést svá p ipravená 
vystoupení a tak jsme se poba-
vili u zp vu, vykládání vtip  
i u p edvád ní moderních i li-
dových tanc . Vše zakon ila 
diskotéka s dalšími hrami.
V ned li dopoledn  skládali 
n kte í mladí hasi i zkoušky 
odbornosti, a to za p ítom-
nosti velitele družstva p. Ka-
hánka, místostarosty p. Va ka 
a lena Okresní rady mládeže 
p. Maralíka.
Po celý víkend se o plné žalud-
ky celého království staraly 2 
hospodské z Královské zájezd-
ní hospody p. Mališová a p. 
Mikulková. Všem moc d kuji.

V ra Kahánková,
vedoucí mladých hasi

Záchrana pohádkové íše



Vážení ob ané, milá mládeži
Srde n  Vás vítám, na dnešní, již 

tradi ní vzpomínkové slavnosti v p edve er 
68. výro í osvobození naší vlasti od nacistic-
ké okupace, ukon ení druhé sv tové války 
a hlavn  v p edve er 68. výro í osvobození 
naší obce. Je velice d ležité, abychom si stále 
p ipomínali, že osvobození od nacistické oku-
pace a ukon ení druhé sv tové války nep išlo 
samovoln . Nabytá svoboda byla draze vykou-
pena strádáním a životy milión  lidí. Zásluhu
na tom, že dnes prožíváme již 68 let bez vá-
le ného kon  iktu, mají i naši ob ané, kte í se 
jakýmkoliv zp sobem podíleli na odboji proti 
nacistické okupaci. Mnozí z nich byli v zn -
ni a umu eni v koncentra ních táborech, jiní 
zem eli p i náletech nebo byli zast eleni nacis-
ty. Jejich jména jsou uvedena zde na pam tní 
desce. Na pomníku nejsou uvedena jména 
židovských obyvatel naší obce, kte í byli p e-
vážn  deportováni do koncentra ních tábor , 
kde brzy p išli o své životy. Je také pot eba 
vzpomenout našeho ob ana pana Vladimí-
ra ezní ka, který se za velmi dramatických 
okolností dostal do Anglie, kde absolvoval pa-
rašutistický výcvik a s partyzánskou skupinou 
Volfram byl vysazen k boj m v Beskydech. 
Zem el v roce 2000 ve v ku 81 let.  
  P echod vále né fronty p es naši obec m -
žeme za adit k Ostravské operaci, která pro-
bíhala zhruba od 10. b ezna do 5. kv tna 1945. 
Spo ívala v útoku Rudé armády a jednotek y
1. s. armádního sboru sm rem na severní u
Moravu a pr niku na územíu eskoslovenska. 
Bylo nutno po ítat se silnou obranou N m-
c , kte í mohli využít pohrani ní opevn ní 
z p edmnichovské republiky.
 Hlavní ást operace za ala 15. dubna 1945

v 10 hodin. Po zhruba sedmdesátiminutové 
d lost elecké p íprav  vyrazila do útoku voj-
ska 60. armády. Byla prolomena nep átelská 
obrana a osvobozenecká vojska pronikla až do 
hloubky 7 km. Úto ící vojska však narážela 
na pevnou obranu n meckých vojsk a utrp la 
velké ztráty. P esto se sov tským a eskoslo-
venským vojsk m poda ilo rozvinout útok 
sm rem na Ostravu. 30. dubna 1945 pronikla
osvobozenecká vojska p es eku Ostravici do 
centra Ostravy. N mecké jednotky byly tímto 
zasko eny a bu  byly zlikvidovány, nebo se 
daly na ústup. Ostrava byla prakticky ješt  té-
hož dne osvobozena, ímž hlavní ást Ostrav-
ské operace skon ila. Vojska pokra ovala dále 
sm rem na st ední a severozápadní Moravu 
a Slezsko.
Poslechn me si, jak popisuje osvobození naší
obce kroniká  pan Rudolf K en.

 Do nového roku 1945 vstupovali kun i tí ob-
ané s pevnou vírou, že v tomto roce už bude

kone n  válce konec a s ním i konec nenávid -
né n mecké okupace a všeho, co s ní souvise-
lo. Dun ní d l od východu bylo od ledna stále
z eteln jší. ast ji bylo vid t vlakové trans-
porty ran ných voják , kte í byli jen nouzov
ošet eni, omrzelí a ke všemu nete ní. Množily
se dezerce a také na katastru Kun ic se skrý-
valo a potulovalo n kolik dezertér , než byli
n meckými etníky chyceni nebo na út ku
zast eleni. Leh í motorová vozidla byla tažena
ko mi, protože se nedostávalo benzínu. V tuto
dobu odešel také z Kun ic ma arský oddíl,
který byl ubytován v obecné škole „Pod Stolo-
vou“. Nakonec ustoupil i oddíl Vlasovc , kte-
rý byl ubytován ve škole u kostela. Pro rychlý
ústup se nep ipravovali N mci ani v Kun icích
k v tší obran . M li sice protitankové p íkopy
na pomezí eladné a Kun ic a v dolní ásti
obce podél potoka Tichávky k ímskokatolické
fa e.
 2. kv tna 1945 pochodoval Kun icemi oddíl

zajatc , nasazených na práce v t ineckých že-
lezárnách. Byli to v tšinou Francouzi a Italo-
vé, kte í své v ci vezli na traka i, na kole kách
i na d tských ko árcích. Stráž SSman , která
je doprovázela, ani po nich nest ílela, když se
n kte í za ali vzdalovat od silnice a prchat do
les  Ond ejníka. Za zajatci hnali N mci stáda
hov zího dobytka. 
 3. kv tna byla v naší obci již jen málo po etná
ást n meckého vojska, která se p ipravovala

k obran . N kolik d l umístili v prostoru mezi
Hu a stvím a Sokolovnou a n kolik d l na
Humbárku. 
 4. kv tna N mci ni ili tra , mosty, výhybky,

telefonní a elektrické vedení. Obranná linie
N mc  se táhla p ibližn  od úpatí Velké Sto-
lové p es Maral v kopec na Holubjanku a dále
sm rem ke Kozlovicím. P ední stráže byly
ukryty v Glasnerov  lese u nádraží.
 V sobotu 5. kv tna bylo slunné, ale pom rn

chladné po así. Z rána spustila Rudá armáda
z vrch  nad Ostravicí siln jší kanonádu, která
však netrvala dlouho. Mezi osmou a devátou
hodinou vstoupil na p du našeho katastru mla-
dý sov tský automat ík, který doprovázel ma-
jora Rudé armády. Brzy se objevilo na silnici
družstvo rudoarm jc , které p edjel cvalem na
koni jiný ruský voják. Dojel na západní hrani-
ci Glasnerova lesa, kde byl zabit i s kon m ze
samopalu n meckého vojáka ukrytého v lese.
Pak p icházely další ety rudoarm jc , rozvi-
nuli se v rojnici a za st elby automat  postupo-
valy vp ed. P ijeli i d lost elci a umístili katu-
še na zahrad  pana Chovance p. 245. Vypálili

jen n kolik salv granát  – šrapnel , jinak ostrá 
p est elka z pušek a samopal  trvala s kratšími 
p estávkami až do ve era. Štáb brigády rudo-
arm jc  byl ubytován v dom  p. 93. 
  Dne 5. kv tna 1945 byl také v obci zast e-
len n meckým vojákem ukrytým za usedlostí, 
pan Roman ezní ek. N mci ustoupili v noci 
z 5. na 6. kv tna 1945 k Frenštátu a v ned -
li 6. kv tna již byla naše obec zcela zbavena 
okupant . Na území naší obce padlo 11 rudo-
arm jc  a 4 n mci. N meckými granáty byly 
zapáleny dva domy p. 236 a 258.
  Hned po osvobození se naši ob ané pustili do 
obnovování a zvelebování obce. 
Druhý den po osvobození obce v pond lí 
7. kv tna 1945 se konala první ustavující sch -
ze revolu ního národního výboru v hostinské 
místnosti u Kišk  v dolní ásti obce. Byl také 
ustaven šesti lenný lidový soud. K zajišt ní 
klidu, bezpe nosti a po ádku byla v obci utvo-
ena Národní stráž, jejímž velitelem byl ur en 

místop edseda revolu ního národního výboru. 
Bylo to nutné proto, že naše železni ní stanice 
se stala výchozí železni ní stanicí sm rem na 
Ostravu pro tisíce repatriant , zajatc  a t ch, 
kte í se vraceli z koncentra ních tábor  do 
Polska a na Ukrajinu. Protože tra  z Valaš-
ského Mezi í í do Frenštátu byla poškozena, 
byly z kun ického nádraží vypravovány vlaky, 
které m ly z po átku jen n kolik nákladních 
vagón . Takové vlaky jezdily dnem i nocí po 
celý týden. Již 13. kv tna 1945 byla revolu ním 
národním výborem organizována oslava vít z-
ství, které se zú astnil velký po et ob an .
Vážení ob ané, i když každý rok p i této vzpo-
mínce jsou prakticky opakovány stejné událos-
ti osvobození naší obce, je toto opakování d -
ležité hlavn  proto, aby si mladá generace tyto 
události zapamatovala a dále je p ipomínala 
svým potomk m. Je to jakási prevence toho, 
aby se již další vále né hr zy neopakovaly. 
Ve me mladou generaci k tomu, aby nepod-
ce ovala stup ující se zlo v naší spole nosti 
a nau ila se jej hned v zárodku potírat.
  Vím, že je to velmi t žké, ale jen tak m žeme 
dosp t k lepší spole nosti a možná i p edejít 
velkým kon  ikt m. Mír a svobodu je nutné 
stále st ežit a chránit. Také bu me vd ní t m 
ob an m naší obce, kte í za naši svobodu po-
ložili své životy, a nesty me se jim v novat 
alespo  ob as tichou vzpomínku. D kuji Sbo-
ru pro ob anské záležitosti a u itel m a žák m 
naší základní školy za p ípravu a d stojný 
pr b h této akce. Jménem obce Kun ice pod 
Ond ejníkem d kuji všem za ú ast na této 
vzpomínkové slavnosti. D kuji za pozornost 
a nashledanou. Tomáš Hrubiš, starosta obce

5

Gajdošská pohádka aneb Muzikantské putování krajinou pod Lysou horou
Byl jednou jeden gajdoš, který putoval od d diny do d diny a cht l se nau it jakémusi po ádnému emeslu, než jen po ád hrát 
a hrát. Jestli se mu to poda ilo, p ij te se p esv d it  na náš interaktivní pohádkový koncert, který bude plný povídání, zpívání 
a hraní na cimbálek, housle, gajdy a píš aly a hlavn  plný spole ného muzicírování muzikant  s diváky.  Ú inkují Marian Friedl, 
Vlas a Bja ek, Lukáš Mrkva a Kate ina Niklová. O termínu se v as dozvíte na plakátech, obecních stránkách a stránkách školy. 
Již ale víme, že p edstavení bude 26. kv tna 2013.

Pietní vzpomínka k výro í osvobození obce
V pátek 3. kv tna 2013 prob hla u pomníku padlých p ed obecním ú adem pietní vzpomínka k 68. výro í osvobození naší obce od fašismu. 
Vzpomínka se uskute nila ve 12 hodin 15 minut. Tuto neobvyklou hodinu jsme zvolili zám rn  proto, aby se této akce mohli také zú astnit žáci 
vyšších ro ník  základní školy. Na úvod akce zazn la eská hymna, p edstavitelé obce položili kytici kv t  k pomníku padlých. Starosta obce 
p ednesl projev, který dále uvádíme.
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  Inzerce

Oznámení Kun ické s.r.o.
Kun ická s.r.o. oznamuje, že v m síci kv tnu a ervnu bude pro-
bíhat vým na vodom r  v rodinných domech.  Vým nu budou 
provád t pracovníci pov ení spole ností Kun ická s.r.o. V p ípa-
d  jakýchkoliv pochybností se Vám prokáží pov ením, které si 
m žete telefonicky ov it na ísle 725 506 902 u paní Kociánové 
Daniely nebo na ísle 734 412 708 u pana Ing. Ivana Blažka. Tím-
to Vás laskav  žádáme o umožn ní p ístupu k m ícímu za ízení.
 Ing. Tomáš Hrubiš, jednatel spole nosti
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Koncem m síce dubna se našim mladým hasi m
p ihodilo n co ne ekaného.  V rámci tréninku obje-
vili pod skruží áste n  zplesniv lou p íru ní tašku,
která obsahovala osobní doklady a v tší obnos pe-
n z. Nálezci se zachovali správn  a vše oznámili na
p íslušné odd lení Policie R. 
Díky tomu, že nález obsahoval i osobní doklady se
pom rn  rychle poda ilo najít majitele a nález mu
mohl být na obecním ú ad  p edán. Mladým hasi-

m po právu náleží nálezné ve výši 10% nalezené
sumy. N koho možná napadne, že by nález neozná-
mil a nechal by si všechny peníze, ale v takovém p í-
pad  by se doty ný dopustil trestného inu.
Je pot eba ve ejn  ocenit nejmladší leny našeho ha-
si ského sboru, že se zachovali estn  a jsou tak pro
nás pozitivním p íkladem.

Michaela Šebelová, lenka rady obce

Den Zem  odstartoval projektem
Arboretum-nau ná stezka „D eviny
naší krajiny“. Na realizaci projektu
získala škola dotaci z fond  EU – 
z Revolvingového fondu Minister-
stva životního prost edí ve výši 69
512 K  se 100 % p edpokládaných
celkových uznatelných náklad .
Výsadbou strom  tak symbolicky
odstartoval proces obnovy školní-
ho areálu. Bylo vysázeno 15 strom
– každá t ída zasadila jeden strom
(dev t ZŠ a ty i MŠ), jeden strom
zasadil starosta obce pan Tomáš
Hrubiš a jeden strom zasadilo SRPdŠ
zastoupené manžely Kadlecovými.
Ješt  bude v rámci tohoto projektu
vysázeno dev t ovocných strom .
K výsadb  byly vybrány vhodné dru-

hy domácích d evin nap . javor baby-
ka, lípa malolistá, je áb obecný atd. 
Tato stezka obohatí a zkvalitní výu-
ku a zárove  zp íjemní prostor škol-
ního areálu. Vysazené druhy strom  
s informa ními sloupky mají sloužit 
p edevším pro výuku, ale jist  budou 
p íjemným zpest ením i pro mnohé 
dosp lé návšt vníky, kte í si p ipo-
menou nebo obohatí svoje znalosti 
o naší p írod . Participací na projek-
tu si zejména d ti mohou uv domit 
dlouhodobý dopad n kterých in , 
protože v budoucnu až budou dosp -
lí, mohou svým d tem íci: „Toto je 
je áb obecný, pomáhal jsem jej zasa-
dit, když jsem byl ve druhé t íd  a byl 
jenom takhle vysoký a podívej se na 
n j te .“  Michaela Šebelová

TISKOVÉ KAZETY NEMUSÍTE ODHAZOVAT DO POPELNIC
Na Obecním ú ad  v Kun icích pod Ond ejníkem a ve vesti-
bulu  Základní školy a mate ské školy Karla Svolinského tam-
též, jsou umíst ny sb rné boxy na tonery a cartige. Usnadní
vám rozhodování o tom, kam odložit použité tonery, protože
se svým charakterem vymykají b žným odpad m. Na snímku
dole sb rný box. 
I v naší obci se ro n  spot ebují desítky (možná i stovky) tis-
kových kazet. Jedná se o nebezpe ný odpad, jakkoli to tak na
první pohled nevypadá. Pokud by n jakou takovou kazetu ote-

v elo dít , nebo zv daví školáci (u dosp lých se takové chová-
ní nep edpokládá, ale co kdyby), mohli by vdechovat uhlíkový 
prášek, v etn  dalších p ím sí. U n kterých jedinc  m že dojít 
k alergickým reakcím, následn  k chronickým bronchitidám, 
nelze vylou it ani pozd jší karcinogenní onemocn ní. 
S prázdnými tiskovými kazetami není radno si zahrávat. Proto 
je dob e, že jsou v naší obci dv  místa, do nichž lze tento použi-
tý materiál odložit.

®

MLADÝM HASI M
NÁLEŽÍ

VE EJNÉ UZNÁNÍ
A POD KOVÁNÍ

STROM ZASADIL
TAKÉ STAROSTA

Nedávno natá ela v Základní škole a mate ské škole Karla SvolinskéhoN dá tá l Zákl d í šk l t ké šk l K l S li kéh
v Kun icích pod Ond ejníkem redaktorka eského rozhlasu Ostrava paní 
Mgr. Petra Štrymplová. Co cht la poslucha m rozhlasu p iblížit? Písn ,
které kdysi sbíral pantáta Pustka. N které zazpívala paní Marie Kahánko-
vá. A v rozhlase již zazn ly. O tom všem si p e tete v ervencovém vydání 
Obecních novin. Interpretka i redaktorka na snímku Zde ka Šruba e.   
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Sbor dobrovolných hasi
Kun ice pod Ond ejníkem

Zveme Vás
na

Sedmý
ro ník

no ní sout že
O KUN ICKÝ POHÁR
Místo: areál ZŠ

v Kun icích pod Ond ejníkem

Datum: pátek  10. kv tna  2013

Za átek sout že: 20:30 hod

Srde n  zveme všechny p íznivce hasi  
a hasi ského sportu.

Bude vás ekat souboj vrcholných tým  
nejen z Moravskoslezského kraje. 

B hem sout že se bude o akustickou podporu 
starat DJ! Ob erstvení… epované pivo, 
grilovaná kýta, placky a mnoho jiného.

Klub českých turistů
Kunčice pod Ondřejníkem

zve všechny příznivce turistiky
dne 25. 5. 2013 na pochod

„Po stopách 
partyzánů“

Trasy: 7,15,30 km.
Start: nádraží ČD Kunčice pod Ondřejníkem,
 7:00 až 9:00 hod.
Cíl: chatka KČT u Žabáka do 18:00 hod.

Bližší informace: manželé Martiňákovi,
 Kunčice pod Ondřejníkem 405,
 tel: 556850274, mobil: 7378811120; 

 manželé Hurníkovi,
 Kunčice pod Ondřejníkem 583,
 tel: 556850424,
 mobil: 608444789, 724070127;
 webové stránky obce Kunčice pod Ondřejníkem

Letos se nám sluní ko opozdilo, a tak i lenové oddílu MTB 
Ond ejník vytáhli svá kola pozd ji. Jelikož zima byla dlouhá, 
nabírali lenové kondici každý v takovém sportu, který jim 
nejlépe vyhovuje. Byl to ale p edevším b h, b h na b žkách, 
lyžování, turistika. Nejt žší disciplínou byl ale maratón, který 
si zab hl Ji í Myná  v Ostrav . Takto se všichni vypo ádali se 
zimou a op t se ídili svá kola a za ínají trénovat. Na cestách 
se ast ji objevují naše oranžové oddílové dresy a lenové 
poctiv  trénují na první závody. Jedním z nich je i závod, kte-
rý po ádá náš oddíl. Bude to již 7. ro ník ur ený pro d ti, ro-
di e a další závodníky. Srde n  Vás na tento závod zveme.
Po adatel: MTB Ond ejník Kun ice pod Ond ejníkem.
Datum konání: ned le  2. 6. 2013.
Místo:  areál ZŠ Kun ice pod Ond ejníkem.  
P ihlášky: do 30. 5. 2013  + na míst  p i prezentaci.
Prezentace: 2. 6. 2013 od 9:00 hod. Start: 11:00 hod.
Informace: www.mtbondrejnik.cz tel: 606278188  nebo  
724077497. P ihlášky: e-mail: mtbondrejnik@centrum.cz;
fax: 556 836 714; osobn : Pavla Myná ová – ZŠ Kun ice
pod Ond ejníkem. Zvláš  kategorie pro holky a kluky.
Kategorie a trat : P edžáci: 2007 a mladší  1 km; ml.
žáci 2006-2004 1,6 km; st. žáci  2003-2001 4,7 km ; do-
rost 2000-1998 8,5 km; juniorky 1997-1995 8,5 km; junio-
i 1997-1995 16,7 km; dosp lí 1994-… 16,7 km

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
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

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

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

Závod horských kol pro d ti 
a mládež 2013

Farmá ské trhy na nám stí
ve Frenštát  pod Radhošt m

se uskute ní
v následujících termínech: 

21. 5. 2013 / 18. 6. 2013 / 16. 7. 2013

13. 8. 2013 / 10. 9. 2013 / 8. 10. 2013

5. 11. 2013 / 29. 11. 2013 / 3. 12. 2013

Vždy od 9 do 16 hodin
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Okrašlovací spolek Rozhledna p ipravuje na konec roku za-Ok šl í l k R hl d i j k k
jímavou výpravnou publikaci „Cestami lesními od Lysé až po
Radhoš “. V knize najdete popis zajímavých a málo známých
cest lesních, zmínky o p írodních a industriálních památkách
a mnoho historických i sou asných zajímavostí. Na knize spo-
lupracují lesníci, myslivci, regionální historikové a další odbor-
níci z celého regionu. Koncem b ezna se n kte í z nich sešli na
pracovní porad  v salonku apartmánového domu Lara v Bes-
kydském rehabilita ním centru v eladné. Na snímku s pohle-
dem na naše hory (zleva doprava) v první ad : Ing. Jaroslav
Holuša z Frýdku-Místku, Ing. Vladimír Šigut z Frýdlantu nad 
Ostravicí, Pavla Zemaníková z Ostravice, Miroslav Koš ál 
z Ostravice, Ing. Libor Konvi ný z eladné. Druhá ada: Petr 
Andrle z eladné; manželé Rozyna a František Gajduškovi
z Trojanovic, Ing. Ji í Jezerský z Mariánských Hor (rodem ze
Pstruží), Petr Henek ze Pstruží, Vladislav Veng in z Kun ic pod 
Ond ejníkem. Fotografovala Andrea Adamová.

SETKÁNÍ CIMBÁLOVÝCH MUZIK 
VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

Ve dnech 23. 5., 24. 5 a 25. 5. 2013 ve Frenštát  p. R.
tvrtek 23. 5. 2013

16.30 hod.: otev ení sout žní výstavy kreseb žák  frenštátských 
škol s ud lením v cných odm n vít zným pracím. Výstavu ote-
vírá starostka m sta Mgr. Z. Leš išinová,  editel festivalu Ing. R. 
Golas a editel DK M. Žárský. Vystoupí p vecký sbor Tenebrae 
Nonsence.        
Pátek 24. 5. 2013 – nám stí:
14.30 hod. „Vystoupení žák  frenštátských škol“: 1. Smy cový 
soubor; 2. Trojanovjánek Mate ské školy; 3. Dol ánek MŠ; 4. Zá-
zrivka  (jako host SK)                                            
16.00 hod.: po ad „Setkání d tských lidových hudeb“: 1. Stru-
ne ka; 2.Hájov ek; 3. Satinka ; 4.  Groniczek; 5. Strunka; 6. Maly 
Koniakow; 7. Ond ejní ek; 8. Terchov ek; 9. Klobu ánek           
 17.00 hod.: Odborný seminá  + po ad „Vystoupení zahrani ních 
ú astník  a host “.  19.00 hod.: celove erní komorní po ad  Zlaté 
husle a sólisti Lú nice.
Sobota 25. 5. 2013 - nám stí
09.30 hod.: budí ek dechové hudby Javo inka na nám stí
10.30 hod.: p ijetí zástupc  lidových muzik, sponzor , záštit 
a host  starostkou m sta
11.00 hod.: po ad „Vyhrávají orchestry ZUŠ“: 
13.00 hod.: Slavnostní zahájení odpoledních program  troube-
ním na valašské pastý ské trúby (Gernátovci z Turzovky – SK) 
s projevy. Po slavnostním zahájení následuje tradi ní po ad „Se-
tkání cimbálových muzik Valašského království“:
15.00 hod.: po ad „Hrají muziky Vyšehradské ty ky“; 16.30hod.: 
ukázky historického šermu; 18.00 hod.: po ad „P edstavují se 
Karpatské muziky“; 19.30 hod.: po ad „Cesta valašského odzem-
ku z hor na podia“; 20.30 hod.: celove erní po ad exkluzivní li-
dové hudby  Cigánski diabli z Bratislavy (Slovensko); 21.50 hod.: 
záv r hudebního festivalu letošního ro níku 2013 bude oznámen 
troubením na pastý ské valašské  trúby (Gernátovci z Turzovky) 
s pozváním divák  na hudební folklorní festival  v roce 2014.

Nejlepší zp váky na celém Valašsku
do deseti let máme u nás v Kun icích

V ned li 14. dubna prob hlo ve Valašských Kloboukách 
regionální kolo sout že zp vá k  lidových písní,

Zp vá ci Valašska 2013. Do Valašských Klobouk 
postoupily d ti z oblastních kol šesti region  Valašska,

kterých se zú astnilo na 220 d tí.
D ti zpívaly ve dvou kategoriích podle v ku, každý m l p ipraveny 
dv  písn , jednu bez doprovodu a druhou s doprovodem místní 
cimbálové muziky, což byl pro n které ú astníky velký zážitek.  
Z kun ického folklorního kroužku Ond ejní ek postoupili 
do Klobouk hned t i zp vá ci. Ond ej Cochlar, který dob e 
reprezentoval ve II. kategorii (10-15 let) a Jáchym Šebela 
a Veronika Bartošová v I. kategorii (6-9 let). Tito dva zazpívali 
ve své kategorii nejlépe a odborná porota tak ud lila Jáchymovi 
první místo a Veronice druhé místo mezi zp vá ky do 9 let. 
Navázali tak na lo ský úsp ch Honzy Cochlara a Stely Baranové, 
kte í vloni skon ili na t etím míst . Sm le tak m žeme íct, že 
nejlepší zp váky na celém Valašsku do deseti let máme u nás 
v Kun icích. Pokud chcete vid t, jak Ond ejní ek hraje a zpívá, 
srde n  vás zveme na frenštátské nám stí na Setkání muzik 
Valašského království v pátek 24. kv tna 2013 od 15.30 hodin.               

Kate ina Niklová, vedoucí Ond ejní ku
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY K
MATEMATICKÝ

KLOKAN

22. 3. 2013 prob hla po celé
R sout ž s dlouholetou tra-

dicí, kterou žáci znají pod 
názvem MATEMATICKÝ
KLOKAN. Této sout že se
ú astní žáci a studenti základ-
ních i st edních škol. V letoš-
ním roce bylo zaznamenáno
v okrese Frýdek - Místek 6150
ešitel . P íjemn  nás p ekva-

pil Josef Kunz, žák 3. ro níku
kun ické školy, který v ka-
tegorii Cvr ek obsadil krás-
né tvrté místo.  Je to velký
úsp ch, protože zárove  s ním
sout žilo v této kategorii 2035
d tí. Pepík oprávn n  zabodo-
val. Je to žák, který se v ho-
dinách matematiky nespokojí
jen s  jednoduchými úlohami,
ale vždy nejrad ji eší úkoly
pro „bystré hlavy“. Za umís-
t ní v sout ži i p ístup k ma-
tematice si zasluhuje velkou
pochvalu. Markéta Jurková

Beseda se stola em

19. dubna se žáci 3. ro níku
rovn ž zú astnili vysazování
stromu v areálu školy. Praco-
vali pod odborným vedením
a poznávali, co je všechno
nutné ud lat, aby strom z lesní
školky mohl být p esazen do
terénu a aby se mu tam dob e
da ilo. Všechny d ti pracova-
ly s velkým úsilím a nakonec
svému stromu pop ály, aby

se mu u nás líbilo. Již v p ed-
chozích hodinách prvouky se
žáci v novali projektu LES.
U ili se o r zných lesních
rostlinách, živo iších i význa-
mu lesa. Hovo ili také o t ž-
b  d eva a zajímalo je, jak 
se d evo dá využít. Na tuto
a mnoho dalších otázek jsme
našli odpov  p i návšt v
stola ské dílny. Pan Václava
Cochlar m l pro d ti p iprave-
ný zajímavý program. Hovo il
o vlastnostech, kvalit  a vy-
užití d eva z našich nejzná-
m jších strom . Besedu do-
plnil praktickými ukázkami

a zejména chlapci se zajímali
o stroje na opracování d eva.
 Protože pan Cochlar je záro-
ve  i v ela , dozv d li jsme se
i z této oblasti mnoho nového.
D ti byly velmi p ekvapené,
že v ely mají ve svém spole-

enství všechno velmi d my-
sln  zorganizováno a že se
umí výborn  dorozumívat.
D kujeme panu Václavu
Cochlarovi sa hezké p ijetí
a pe liv  p ipravený program. 

M. Jurková

Den Zem
o ima žákyn  5. t ídy

První vyu ovací hodinu jsme
m li malou prezentaci o stro-
mech. Bylo to velice zajímavé,
zábavné i pou né. Pan Zden k 
vytáhl ty i p edm ty - slad-
ké žížalky z želé, fén, baterku

a vodu v rozprašova i. P ed-
vád l nám že, žížalky jsou pro
strom živiny, fén je vzduch
(mimochodem stihl paní u i-
telce vyfénovat vlasy), bater-
ka p ipomínala sv tlo a pro
všechny živo ichy i rostliny

tolik pot ebnou vodu. Druhou 
a t etí hodinu jsme sadili náš 
strom, který jsme si z dané 
nabídky vylosovali. Byl to 
dub zimní, který žije  až 700 
let.  Dozv d li jsme se o n m 
velmi mnoho informací. Také 
to, že se musí sest íhat. Pak už 
jsme mohli vysazovat.

tvrtou a pátou hodinu jsme 
byli na statku u naší spolu-
ža ky Lady Struziakové. Tam 
jsme poznávali, jak se chova-
jí kravi ky na maso a jak na 
mléko. Mohli jsme je nakrmit 
chlebem a rohlíky, prohléd-
nout si dojírnu a dozv d li 
jsme se, že i krávy užívají tab-
lety, nap . aspirin. V tomto dni 
jsme získali tolik informací, že 
jsme to nestihli ani vst ebat. 
Ješt  si budeme o všem poví-
dat. Veronika Führerová, 

žákyn  5. t ídy 

Branné plavání 

Jako každoro n  se žáci 5. a 6. 
t ídy zú astnili ve dnech 20. 
a 27. b ezna kurzu branného 
plavání na bazén  ve Fren-
štát  pod Radhošt m. Výuka 
v tomto kurzu je zam ena 
na záchranu lidského života. 
D ti se u í pomoci tonoucímu 
ze b ehu i ve vod , zkouší za-
chra ovat  gurínu i spolužá-
ky. K tomu je pot eba dobrá 
fyzická kondice, a proto také 
zdokonalují  plavecké styly 
a orientaci ve vod . V pr b -
hu kurzu žáci plavali na as 

j é hl i jí li d š i P d
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Y KARLA SVOLINSKÉHO

 Dne 10. dubna prob hlo ve Frýdku-Místku  okresní kolo 
biologické olympiády kategorie D. Naši školu reprezentovala  Lu-
cie Blažková, žákyn  7. t ídy, která obsadila 4. místo. Tématem 
letošního ro níku biologické olympiády jsou ekosystémy rybní-
k . Praktický úkol, na kterém Lucie v letošním roce pracovala 
bylo vegetativní množení šáchoru st ídavolistého. Zpracování 
úkolu bylo nezbytnou podmínkou ú asti v okresním kole. 
 Toto p kné umíst ní v okresním kole znamená  pro 
Lucii  reprezentaci školy v krajském kole, které bude v Ostrav  
16. kv tna.  Blanka Zemánková

V letošním roce prob hl Den Zem  ve zna-
mení výsadby strom  a elektroodpad .
V dopoledním programu m ly všechny 
t ídy za azeny aktivity zabývající se sb -

rem elektroodpad . První až t etí t ída se 
seznamovala zábavnou formou, co vše 
pat í mezi elektroza ízení, žáci tvrté t í-
dy využili internet a E-learning, aby do-

zv d li jak nakládat s elektroodpadem. 
Žáci páté a šesté t ídy dokon ovali eko-
logické vlajky naší školy. Ob  vlajky jsou 
vyv šeny ve vstupních prostorách školy. 

Jednou z aktivit letošního Dne 
Zem  bylo také vyzkoušet si roli sociolo-
ga, a to od samotného provedení ankety, 
až po kompletní zpracování dat do tabulky 
a grafu. Žáci druhého stupn  dostali an-
ketní otázky týkající se nakládání s elek-
troodpadem. Jejich úkolem bylo požádat 
rodi e i známého o zodpov zení jedné 
této ankety. Žáci 8. ro níku pak ve dvou-
lenných skupinách tyto odpov di zpra-

covali a vyhodnotili pomocí tabulkového 
editoru. Vzhledem k tomu, že se ankety 
zú astnili i mnozí rodi e, zde je vyhodno-
cení jedné ze skupin. Celkov  se ankety 
zú astnilo 22 muž  a 26 žen, všem takto 
ochotným d kujeme, protože i tímto se 
d ti mnohému nau ily. Anketa a její vý-
sledky jsou uve ejn ny na webu školy.
(Snímky na t chto dvou stranách jsou 
z akce DEN ZEM . Fotografoval Tomáš 
Kolesa)

TENÁ SKÁ SOUT Ž
V m síci b eznu prob hla na naší škole tená ská sout ž - 

TEME Z KNIH, KTERÉ ILUSTROVAL KAREL SVO-
LINSKÝ.
I. KATEGORIE 1. místo - Petr Vykrut, 2. místo - Leoš ez-
ní ek, 3. místo - Andrea Blažková 
II. KATEGORIE 1. místo - Stela Baranová, 2. místo - Mar-
kéta Strnadlová, 3. místo - Lucie Chovan íková 
III. KATEGORIE 1. místo - Lucie Krá ová, 2. místo - Anna 
Zádrapová, 3. místo - Veronika Führerová 
Všem tená m a ilustrátor m blahop ejeme. Eva Halatová

Úsp ch v okresním kole
biologické olympiády

50 m a vytrvalostní  plavání 
na 10 minut. Letos jsme kurz 
obohatili i testem znalostí 
o chování v krizových situa-
cích, který žáci vypracovali 
ve škole. Petra Švr ková

Úsp ch v okresním kole
biologické olympiády

Dne 10. dubna prob hlo ve 
Frýdku - Místku okresní kolo 
biologické olympiády katego-
rie D. Naši školu reprezento-
vala  Lucie Blažková, žákyn  

7. t ídy, která obsadila 4. mís-
to. Toto umíst ní podle regulí 
sout že oprav uje Lucii k re-
prezentaci školy i v krajském 
kole, které se uskute ní 16. 
kv tna 2013. Tématem letošní-
ho ro níku biologické olympi-
ády jsou ekosystémy rybník . 
Praktický úkol, na kterém Lu-
cie v letošním roce pracovala, 
bylo vegetativní množení šá-
choru st ídavolistého. Zpra-
cování úkolu bylo nezbytnou 
podmínkou ú asti v okresním 
kole. Blanka Zemánková

stromy a elektroodpad
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