
ro ník XXIII. íslo 9/2013 Zdarma

14. ZÁ Í DEN OBCE
Obec Kun ice pod Ond ejníkem srde n  zve na DEN OBCE,

který se bude konat v sobotu 14. 9. 2013 od 15:00 v areálu TJ SOKOL.

Již od 15:00  na Vás ekají aktivity a dobroty místních spolk  a sdružení. M žete se t šit na bramborové placky, ham-
burgery,  grilované speciality, kýtu, žebra, pe ené ryby, pala inky, pivo, limo. Také na oblíbenou cukrárnu a ajovnu. 
Na akci se podílí TJ SOKOL (oddíl kopané a ASPV), Sbor dobrovolných hasi , Rybá ské sdružení, V ela i, SOP 
Kun ice a SOP Skalka, kulturní komise obce a další. Nejen pro d ti ale i dosp lé budou po celé odpoledne probíhat 
Hry bez pranic.„Suché atrakce“: Bumperbally, Wipe out, opi í dráha, bojová aréna, skákací hrad, „mokré atrakce“: 
Aquazorby a lodi ky.
Hlavní program: Od 16:00 vystoupení Kun ických d tí – soubor Dol ánek (MŠ), cimbálová muzika Ond ejní ek, 
D tský p vecký sbor (ZŠ), Houslový souborek Houslissimo (ZUŠ Frenštát pod Radhošt m) 18:00-20:00 koncert kapely Lucie 
& Wanastowi Vjecy revival z Rožnova pod Radhošt m (na snímku) 20:30-02:00 rocková zábava s kapelou Black Wi-
dow z Frýdku-Místku. Sport: V podve er prob hne exhibi ní fotbalový zápas mezi horním a dolním koncem obce. 
Akce se koná za každého po así. V p ípad  dešt  budou nafukovací atrakce postaveny v t locvi n . Zm na programu 
vyhrazena. Srde n  zvou po adatelé.  (Foto: http://www.lucielive.cz/)

Foto kapely Lucie a WV revivalF t k l L i WV i l
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Europoslanec Kožušník navštívil 
Kun ice pod Ond ejníkem

P es 1300 kilometr  nap í  celou eskou republikou plánuje
ub hnout europoslanec Edvard Kožušník (ODS). Plánovanou
trasu má urazit za 43 dn . V rámci svého b hu plánuje olomo-
ucký rodák p es 300 zastávek, na nichž by se rád cht l setkat 
s ob any. Jednou z mnoha zastávek byla také návšt va Kun ic
pod Ond ejníkem. Pan europoslanec se 26. ervence 2013 setkal
s p edstaviteli obce a navštívil Galerii Karla Svolinského. - MŠ-

V minulém ísle jsme níže uvedeným úvodním lánkem na první
stran  avizovali úsp chy, které dosáhli kun i tí sportovci v re-
publikové sout ži MEDV DÍ STEZKA s tím, že podrobnosti
p ineseme uvnit  listu. Bohužel, nikoli úmysln , ale z technic-
kých d vod  p i zm n  skladby stránek MEDV DÍ STEZKA
z obsahu zmizela. Je to mrzuté, omlouváme se a dnes na stranách
4 -5 referujeme podrobn  o uvedené sout ži i s fotogra  emi.

P vodní upoutávka na první stran  minulého ísla:
Kun i tí mimo ádn  úsp šní v republikové sout ži turistic-
kého závodu ASPV Medv dí stezka
Získali 1. místo a tím i titul mistr  republiky: Julie Poláchová 
s Markétou Vyroubalovou, Tomáš Jurek s Janem Majerem 
a Robert Polách s Kryštofem St álkou. Výborných výsledk  
dosáhli i další naši závodníci. Podrobn  uvnit  listu. 

MEDV DÍ STEZKA PODRUHÉ
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SPOLE ENSKÁ RUBRIKASPOLE ENSKÁ RUBRIKA

František Recman .............................................................  89 let
Jaroslava Kad rová ............................................................  85 let
Jarmila Kantorová .............................................................  82 let
Ludmila Gvardová .............................................................  81 let
Jaroslav Šruba  ...................................................................  80 let
Eliška Valášková ................................................................  80 let
Adolf Mališ .........................................................................  80 let
Helena Dvo áková .............................................................  75 let
František Strnadel ..............................................................  75 let
Josef Obdržálek .................................................................  70 let
Ji ina Kn zková .................................................................  70 let
Bed iška Vl ková ..............................................................  70 let
František Polášek ..............................................................  70 let
Jan Adamec ........................................................................  70 let
V ra Zední ková ...............................................................  65 let
Ivan Záboj ...........................................................................  60 let
Jaroslav Kad ra .................................................................  60 let
Josef Gach ..........................................................................  60 let
Ivona Stoligová ...................................................................  60 let

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

Jubilanti zá í 2013

Rozlou ení

Vzpomínáme

V m síci ervenci jsme se naposledy rozlou ili
s panem Ing. Bed ichem Majerkem. 

V m síci srpnu jsme se rozlou ili s paní Ji inou Gureckou.

Dne 29. zá í vzpomeneme 1. výro í úmrtí naší maminky V ry
Závodné a zárove  jsme si 6. 
kv tna p ipomn li 15 let od 
smrti našeho tatínka Ladislava 
Závodného. Na tatínka a ma-
minku tiše vzpomínáme ….. 
jen tak, …. pro radost.

D ti s rodinami

Žádost matriky k nastávajícím rodi m
Vážení rodi e, dovoluji si vás znova požádat, abyste p edložili
na matrice k  nahlédnutí rodný list narozeného dít te z  d vodu
plánování vítání ob ánk . Týká se to všech maminek s trvalým
pobytem v Kun icích pod Ond ejníkem, které ekají narození
d átka, nebo se již letos narodilo a toto narození nebylo mat-
rice oznámeno.  Za letošní rok obce neobdržely zm nové sesta-
vy, které poskytovaly pov ené ú ady a kde se promítly veškeré
zm ny v evidenci obyvatel v obci a p edložení rodného listu
miminka je jediný zp sob, jak se matrika a evidence obyvatel
dozví, že se narodilo a že tak p ibyl v obci nový ob ánek.

D kuji za pochopení 
Ta ána Holušová, matriká ka

Sbor pro ob anské záležitosti
v Kun icích pod Ond ejníkem

Zájezd do Krom íže, který po ádá Sbor pro ob anské záleži-
tosti p i OÚ pro seniory, p ípadn  i pro další zájemce

Zájezd se uskute ní ve tvrtek 10. íjna 2013. Vyjedeme 7.15 
hod z to ny na horním konci, zastavovat budeme na autobu-
sových zastávkách sm rem na dolní ást obce. Na 10.00 hod 
máme objednanou prohlídku arcibiskupského zámku, která 
trvá 90 minut. as mezi 10.30 – 12.30 si každý využije podle 
svých p edstav – možnost návšt vy zámecké galerie, výstupu 
na 84 m vysokou zámeckou v ž po 206 schodech, prohlídky 
muzea p ímo na nám stí, i posezení v n které restauraci, cuk-
rárn . Poté p ejdeme jen malý kousek na prohlídku arcibiskup-
ských vinných sklep  a do podzámecké zahrady s p ekrásnou 
zahradní architekturou a mnoha vzácnými stromy. Za p kného 
po así ur it  využijeme pojíž ku pohodlným vlá kem s výkla-
dem o zajímavostech zahrady. Bude – li pršet, (to vlá ek ne-
jezdí) m žeme se zdržet ve sklepích na ochutnávce vín. P ed 
15.00 hod bychom odjeli autobusem do nedalekého areálu na 
podzimní výstavu Floria 2013 a v 17.00 hod bychom se vydali 
na cestu dom . Jízdné vyjde asi na 220 K , vstupné na zámek 
130 K , sklep 35 K  (s ochutnávkou více), vstupné na Florii 60 
K . Budeme tedy vybírat 450 K  p ímo v autobusu. Zájemci 
hlaste se do konce zá í u pí Ta ány Holušové na OÚ osobn  í
nebo telefonicky na íslo 556 843 193, v p ípad  nep ítomnosti 
na íslo sekretariátu 556 850 154.

Za SPOZ vás zve Zde ka K enková

Podzimní vycházka pro seniory
Podzim m žeme p ivítat vycházkou pod Stolovou ke Kolib  
u p. Tichého, dále p jdeme na eladnou k horskému hotelu Ha-
mry, tam m žeme ochutnat jejich specialitu „cibulový kv t“. 
Po odpo inku a ob erstvení se vydáme nejkratší cestou dom . 
Vycházka se za p ijatelného po así uskute ní v úterý 24. zá í 
2013. Sraz na to n  v 9.20 hod. 

Za SPOZ vás zve Zde ka K enková

T lovýchovná jednota 
– odbor Sport pro všechny

zahájí op t v zá í pravidelné cvi ení, tak jako každý rok v t lo-
cvi n  u fotbalového h išt . Cvi ení pro žactvo bude probíhat 
v úterý, pro d ti s rodi i ve st edu, pro ženy v pond lí a úterý, tai 
– chi ve st edu. A co muži? M li by zájem? Za átky up esníme 
b hem zá í a vyv síme na vstupu do t locvi ny. 

S pozdravem „Pohyb je život“ vás zve
výbor Sportu pro všechny

Jako mo e vypadá z výšky krajina, ve které žijeme...... J k dá ýšk k ji kt é žij



V sobotu 25. 5. 2013 jelo autobusem 18 
závodník  na krajskou sout ž „Medv dí 
stezka“ do Rybího. Závod probíhal za 
nep íznivého po así, terén byl kopcovitý 
a rozblácený, ale naši závodníci vše v po-
ádku zvládli. Jak náro nou b žeckou 

tra  tak pln ní v domostních úkol . Naši 
reprezentanti se ve svých kategoriích 
umístili takto:

1. místa obsadili: Natálie-Laura Myná-
ová s Eliškou Majerkovou, Jakub Sví-

til s Vojt chem Mrázem, Robert Polách 
s Kryštofem St álkou. 
2. místa: Anna-Marie Holušová s Lucii 

ezní kovou a Michael Jurek s Mirosla-
vem Tichavským. 
3. místo: Julie Poláchová s Markétou Vy-
roubalovou. 

4. místa: Miroslava ajánková s Barbo-
rou Slívovou a Tomáš Jurek s Janem Ma-
jerem a 6. místo Jan Knapek s Michalem 
Majerkem.

I letos se na stavb  trati podíleli naši 
cvi itelé Ví a a Zuzka Majerkovi a Mar-
tin Krkoška. Ví a byl editelem sout že 
a jako rozhod í na trati byli i naši lenové 

a to: Zuzka Majerková, Mirek 
Holuša, Iva ezní ková, Jarka 
Poledníková, Karolína a Kris-
týna Vyroubalovy a Kristýna 
Bijoková, jako doprovod byla 
Vladimíra Šigutová.

Na otev enou republikovou 
sout ž v „Medv dí stezce“ 
konané v Kounici u Vlast -
jovic na Kutnohorsku jelo 
v pátek 14. 6. 2013 našich 18 
reprezentant , 4 rozhod í a 2 
vedoucí. V sobotu ráno byla 
slavnostním nástupem zaháje-
na republiková sout ž v turis-
tickém závod  ASPV Med-
v dí stezka. Této sout že se 
zú astnilo 260 d v at a chlap-
c  z celé republiky. Moravsko-
slezský kraj reprezentovalo 28 
dvou lenných hlídek. V silné 
konkurenci deseti kraj  do-
padli naši reprezentanti takto:

Na 1. míst  a mist i repub-
liky se stali: Julie Poláchová 
s Markétou Vyroubalovou, 
Tomáš Jurek s Janem Majerem 
a Robert Polách s Kryštofem 
St álkou.
2. místo obsadily: Anna-Ma-
rie Holušová s Lucii ezní -
kovou.
4. místa vybojovali: Jan Kna-
pek s Michalem Majerkem, 
Jakub Svítil s Vojt chem Mrá-
zem a Michael Jurek s Miro-
slavem Tichavským. 
5. místo obsadily Natálie-
-Laura Myná ová s Eliškou 
Majerkovou. 

Letošní sout ž byla oprav-
du vyrovnaná a rozdíly mezi 
jednotlivými hlídkami byly 
jen pár vte in. Výkony našich 
závodník  pomohly vyhrát 
putovní pohár pro absolutního 
vít ze, kterým se stal Morav-
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Závodníci z kun ického Sokola op t b



skoslezský kraj. Zastoupení jsme m li 
taky v adách rozhod ích a to byli Kris-
týna Vyroubalová, Martin Krkoška, Lu-
káš Daní ek a Zuzana Majerková. O naše
závodníky se starali Vít Majerek a Eva

erná.
Letos nám op t n kolik našich dlouhole-
tých závodník  sout žilo naposled a to 

z d vod  dovršení v kové hranice18ti let.
Doufáme, že nadále budou p sobit nap .
jako rozhod í a cvi itelé. Snad se nám
poda í op t v naší t lovýchovné jednot
vychovat skv lé závodníky, ale vše záleží
na lenské základn  a na chuti mládeže
sportovat.
Pod kování pat í všem našim repre-

zentant m, cvi itel m a organizátor m 
všech sout ží. P ejeme všem krásné 
prázdniny a v zá í se t šíme na nový cvi-
ební rok nejen s nyn jšími, ale i s no-

vými leny, s kterými se rádi pokusíme 
navázat na dosažené úsp chy.

Za ASPV
Vít a Zuzana Majerkovi  
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Tomáš Jurek s Janem MajeremT áš J k J M jJulie Poláchová s Markétou VyroubalovouJ li P lá h á M két V b l

bodovali v sout ži „Medv dí stezka“
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Vážení a milí tená i,
prázdniny jsou za námi a nový školní rok p ed námi. 
Dny se krátí a bude více asu na tení.
Pokud se rozhodnete p ijít k nám, do naší knihovny, 
ur it  si vyberete z tém  sedmi tisíc stálých knih 
a p ti set knih zap j ených z M stské knihovny ve 
FM. T šíme se na vás v pond lí od 14,00 - 17,00 a ve 
st edu od 9,30 - 12,30.

Vaše knihovnice R. Zemanová a M. Starnovská

Kulturní komise
ve spolupráci

s um leckou agenturou VIOLA
po ádá v úterý 1. íjna 2013

od 17 hodin 
u p íležitosti Dne senior

hudební po ad
souboru Zde ka ernohouze

NA PODZIM, KDYŽ
KVETOU JI INY

Jedná se o pásmo písní z období Národního obro-
zení, o písn  kramá ské a staropražské, o písni ky
lidové ze všech kout  naší vlasti (zvlášt  pak valaš-
ské a slovácké). P ij te si poslechnout i písn  mén
známé, ale hlavn  si i zazpívat spolu s ú inkujícími
písni ky známých a populárních autor , jako jsou
nap . Fanoš Mikulecký, Karel Hašler, Jaromír Vej-
voda, Karel Vacek a další. Po ad je ur en a speciel-
n  p ipraven pro naše d íve narozené spoluob any,
pro jejich pobavení a pot šení. Akce se koná v úterý
1. íjna od 17:00 v sále restaurace Skalka. Vstup je
zdarma. Srde n  zvou po adatelé

Hubení obtížného hmyzu
Vážení spoluob ané, v po-
sledních týdnech došlo 
k velkému nár stu hlášení 
likvidace obtížného hmy-
zu na tís ovou linku 150, 
a to i v p ípadech, kdy ten-
to hmyz Vás bezprost edn  
neohrožuje. Tís ová lin-
ka 150 slouží v p ípadech, 

kdy ho í,  pokud se stala 
dopravní nehoda a v ha-
varovaných vozidlech jsou 
uv zn ni lidé, pokud se 
stala dopravní nehoda a její 
následky mohou poškodit 
zdraví osob, p ípadn  život-
ní prost edí, pokud jsou ná-
sledkem živelních pohrom 

(voda, vítr …) ohroženy 
životy, majetek, životní pro-
st edí, pokud se nemohu do-
stat do bytu a hrozí nebez-
pe í z prodlení. V byt  je 
dít , starší osoba, p ípadn  
je ohrožen majetek (zapnu-
tá žehli ka, va i , atd. …), 
v p ípad  nutnosti vyproš-
t ní osob z výšek, hloubek, 
vody, ledu apod., v p ípad  
ohrožení bodavým hmy-
zem, kdy je ohrožen lidský 
život nebo zdraví. lenové 
naší Jednotky SDH Kun ice 
p. O. jsou p ipraveni Vám 

pomoci s tímto závažným 
problémem, proto pokud 
pot ebujete jejich pomoc, 
volejte na íslo 724161999, 
pop . na toto íslo pošlete 
SMS zprávu se stru ným 
popisem události a p esnou 
adresou. Napište, zda se 
jedná o rodinný d m nebo 
chatu (kv li orientaci).  Od 
letošního roku je tento zá-
sah zpoplatn n, a to 500 K  
za jeden výjezd hasi .

Jednotka sboru
dobrovolných hasi  

(JSDH) Kun ice p. O.

Upozorn ní pro odb ratele vody
ke „Dni obce“

Jelikož na programu ke Dni obce budou tzv. mokré atrakce, upo-
zor ujeme tímto ob any, kte í jsou odb rateli pitné vody zejmé-
na v okolí „Hosp dky na kope ku“, že m že nastat v dob  od 
cca 12-14 hod. pokles tlaku pitné vody v obecním vodovodu
z d vodu napoušt ní bazén  pro atrakce. Tímto Vás laskav  
žádáme o rezervu vody pro Vaši pot ebu. P edem d kujeme za 
pochopení.  Ing. Tomáš Hrubiš, jednatel spole nosti

Senio i se mohou p ihlásit na p ednáškový cyklus „Vývoj an-
glické architektury a hudby“ nebo „ eská hudbu v minulosti“ 
a dále „Anglický jazyk pro chronické za áte níky“.
Navazujeme na úsp šná témata p ednášek z lo ského roku, 
rozvíjíme je a dopl ujeme a reagujeme na zájem senior  o ang-
li tinu. Pro seniory je p ipravena anglická konverzace, grama-
tika i lexika. Lekto i aktuáln  p izp sobí obsah jednotlivých 
hodin pot ebám a požadavk m zú astn ných. P ihlásit na n -
který ze dvou nových program , ale i na oba dva se mohou do 
konce srpna formou, která jim nejvíc vyhovuje.
Mohou zavolat na telefon: 597 092 698 Centra dalšího vzd -
lávání Pedagogické fakulty nebo prost ednictvím e-mai-
lu: marie.marek@osu.cz@ , písemn  na adresu: CDV PdF OU, 
F. Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory, nebo elektronicky na: 
http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=91&id=9355.p p p p g
Lo ského b hu se zú astnilo na 80 frekventant  nejen z Ostra-
vy a blízkého okolí, ale nap íklad i z Frenštátu pod Radhošt m, 
Jeseníku nad Odrou a Hukvald. Osv d ení o úsp šném absol-
vování senior m p edal na malé slavnosti d kan Pedagogické 
fakulty OU Tomáš Jarmara.

SENIO I JSOU
NA OSTRAVSKÉ 

UNIVERZIT  VÍTÁNI
Senio i Moravskoslezského kraje mohou i letos 

od zá í navšt vovat n který z program  Univerzity 
t etího v ku, které p ipravilo Centrum dalšího vzd lávání 

Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostrav  
ve spolupráci s p íslušnými katedrami fakulty.

P ihlášky mohou podat do konce srpna.
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Po et motorek a ty kolek, které se
prohání volnou krajinou, neustále
roste. Motorká i, pro zjednodušení
tak nazývejme všechny idi e off-
-road vozidel, krom  porušování 
p edpis  a poškozování p írody
ohrožují i bezpe nost lidí. asto 
porušují také technické normy pro
provoz vozidel (chyb jící regist-
ra ní zna ky, zám rné zásahy do 
výfuku s cílem zvýšení hlu nosti
apod.). A velmi asto dochází i k si-
tuaci, kdy je naprosto beztrestn
poškozován soukromý majetek 

a zcela pomíjeno právo vlastníka. 
Z internetových diskuzí je z ejmé,
že v tšina motorká  dob e ví, že
svou jízdou p ekra uje zákon, ale
agresivní jízda v lenitém terénu,
p ilba na hlav  a neozna ená mo-
torka jim zajiš ují anonymitu a tím
prakticky i beztrestnost. Najdou se
však i tací, kte í své chování nepo-
važují za nezákonné a dokonce ho
urputn  hájí (i oni však rad ji jezdí
bez zna ek). Jak to tedy je?
Pravidla pro jízdu mimo silnice bo-
hužel nejsou tak jednozna ná jako

pravidla silni ního provozu. Vy-
cházejí totiž z více p edpis  a vy-
žadují i velmi dobrou znalost míst-
ních pom r . Pro normálního lo-
v ka je nejproblemati t jší zákon
o pozemních komunikacích. Z n j
by se totiž na první pohled dalo vy-
vozovat, že i po ú elových komuni-
kacích m že jezdit kdokoliv a kde-
koliv, a to i v chrán ných územích.
Další p edpisy to ale vylu ují. Jak 
se tedy proti motorká m v p írod
mohou návšt vníci p írody, zástup-
ci obcí a vlastníci pozemk  bránit?
Podle dosavadních zkušeností lze
zm ny v chování jezdc  o ekávat 
pouze s pomocí zásah  ze strany
odpov dných orgán . V p ípa-
dech, kdy se domníváte, že jízdou
motorká e došlo k porušení zá-
kona, je nejú inn jší zavolat poli-
cii. Ale ani tak se nemusí poda it 

vy ešit problém ihned, protože 
policie nemusí mít práv  možnost 
vyslat do terénu hlídku. P estupek 
tak bude alespo  lokalizovaný 
a více hlášení ze stejné oblasti pak 
nazna uje nar st problému, na 
který bude muset policie reagovat.
V oblasti Beskyd se velmi osv d-
ily spole né kontrolní akce poli-

cie s Lesy eské republiky nebo se 
Správou CHKO, které mají velmi 
pozitivní efekt, by  jen krátkodo-
bý. Není totiž možné d lat je p íliš 
asto a na velkém území. Je však 

z ejmé, že policie problém vnímá 
a v rámci možností se také snaží 
jej ešit.  Podrobnosti k p edpis m 
omezujícím jízdu v terénu a dal-
ší informace k tématu najdete na 
webových stránkách www.zakaz-
-vjezdu.czj .

Petr Konupka, SOP Salamandr

První záblesk na lepší asy

O Z N Á M E N Í :
Z d vodu prodeje budovy 
je provozovna kade nictví

paní Jany Raškové na horním
od 26. 8. 2013 uzav ena.

D KUJI  VŠEM  ZÁKAZNÍK M  ZA 
PROJEVENOU D V RU A P ÍZE .

I nadále Vám mohu poskytnout  kade nické
služby v pohodlí Vašeho domova. Kdykoli po tel.

domluv .  Jana Rašková     Tel.:604 875 879

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
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

P ipravím na p ijímací zkoušky z J na st ední školu 
a k maturitní zkoušce z NJ. marie.starnovska@seznam.cz@

V minulosti se nám da ilo opravovat kapli ky, k íže,t ošet ovat památnét
stromy, vysazovat tisíce lesních stromk , t likvidovat erné skládky,t za-
chra ovat obojživelníky a mravence rodu Formica.t
V sou asnosti dokon ujeme boj s invazními rostlinami, K ídlatkou rodu
Bohemica a Bolševníkem Velkolepým. Ošet ujeme sady, sledujeme kvalitu
pitné vody nejen ve studánkách a snažíme se získávat ob any ke kvalitativ-
n  novému vztahu k p írod . Vždy  žijeme v prost edí s nejvíce zne išt -
ným ovzduším.
V nedávné minu-
losti jsme s rados-
tí otev eli první 
ást nau né stezky 

„Chodní ky v Pod-
beskydí“ a v ili, 
že budeme pokra-
ovat stezkou p es 

Maral v kopec, ko-
liby, až do Beskyd-
ského rehabilita -
ního centra. Bohu-
žel p išly pam  ety 
a pomlouva né dopisy zaslané na naše úst edí do Prahy, a tak skon ily naše
nad je a  nance dostaly jiné organizace. Nám nezbývá než sledovat, jak 
vandalové ni í informa ní tabule a další sou ásti vybudované stezky.
D kujeme rad  obce Kun ice pod Ond ejníkem a místostarostovi Ing. Po-
ledníkovi, že i bez zah m ní byla b hem dvou dn  opravena zlomená info-
tabule u t ky v lese Papradná. Na opravu dalších prost ílených a rozbitých
cedulí musíme nap ed získat  nan ní prost edky z jiných zdroj . V ím, 
že se nám to poda í, vždy  v okolních obcích jsou otevírány cyklostezky, 
rozhledny a další turistické zajímavosti za miliony korun. Miloslav Šruba
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