
Kunãice pod Ondfiejníkem âERVEN 2007

Pojìme se spolu  podívat na Meziná-
rodní den dûtí z pohledu historie. Popr-
vé byl tento svátek slaven 1. ãervna
1950. A jiÏ tehdy se konal pro dûti ve
více neÏ 50 zemích svûta. My‰lenka
na vytvofiení takového dne vznikla na
zasedání v˘boru Mezinárodní demokra-
tické federace Ïen v Berlínû rok pfied
prvními oslavami. Tento nápad byl pod-
pofien také Mezinárodní odbornou fede-
rací pracujících ve ‰kolství a Svûtovou
federací demokratické mládeÏe. Mezi-
národní konference na ochranu dûtí pak
v roce 1952 ustanovila pevné datum,
a to nám dobfie znám˘ 1. ãerven.

Dûtem mÛÏe b˘t sice srdeãnû jedno,
zda je Den dûtí akcí mezinárodní ãi jak
dlouho se jiÏ slaví. Pro nû je dnem
pln˘m zábavy,  zajímav˘ch akcí, dárkÛ,

legrace, volnûj‰ího dne, jiného pfiístupu
ve ‰kole, zkrátka pohodov˘ den. MÛÏe-
me ho chápat jako jakési neoficiální
zahájení „dûtského léta“. ·kola se jiÏ
ch˘lí ke svému konci, poãasí zaãíná
vût‰inou b˘t velmi pfiíjemné a pfied
dûtmi jsou vidiny bájeãn˘ch prázdnin
spolu se v‰emi lumpárnami. Ty jsou o
prázdninách dovoleny, tolerovány a pfii-
jímány rodiãi se shovívav˘m úsmûvem.
A takto dûtem 1. ãerven  pomalu oteví-
rá cestu k prázdninám.

Právû v dobû, kdy jsou dûti progra-
movû ohlupovány reklamou, televizí,
poãítaãov˘mi hrami, módou a bÛhví-
ãím je‰tû, mûla by b˘t jejich v˘chova
pro nás tím nejdÛleÏitûj‰ím: jaké budou
dûti, takov˘ bude svût. Znám rodiãe,

ktefií se ptají: Máme vychovávat dûti ke
slu‰nosti, pravdomluvnosti, soucitu,
pfiátelské vstfiícnosti? Nebude to pro nû
handicap? Obstojí, aÏ narazí na bezs-
krupulózní grázlíky? Ale já vûfiím v soli-
daritu tûch slu‰n˘ch, stejnû jako vûfiím,
Ïe dûti se nemají oblbovat ani stra‰it, Ïe
nejlep‰í v˘chova je dobr˘ pfiíklad a Ïe
svût, na kter˘ se dûti rodí, by mûl b˘t
pfiátelsk˘.

Dûti uchovávají to lep‰í z nás, co
jsme my velcí uÏ zapomnûli, ztratili
nebo zradili. Proto my dospûlí potfiebu-
jeme dûti mnohem víc neÏ ony nás.

Jifií Îáãek

Mysleme na slova básníka Jifiího Îáãka
nejen v den, kdy slaví v‰echny dûti svÛj
svátek neboÈ,  tak zároveÀ myslíme
v‰ichni i na sebe.

Fotografie ze Zábavného odpoledne pro dûti a dospûlé kona-
ného pfii pfiíleÏitosti mezinárodního Dne dûtí.  Tento druh˘
roãník se konal 26.5. na hfii‰ti TJ Sokol. Foto: Petr Try‰ãuk

Fotografie z krajského kola soutûÏe ASPV „Medvûdí stezka“
ze dne 19. kvûtna 2007.

Foto: Radim Jurek

V ãervnu slaví svÛj svátek v‰echny dûti



2

Kunãice pod Ondfiejníkem 10. 6. 2007, roãník XVII, ãíslo 6/2007 • ·éfredaktor Petr Try‰ãuk, zástupce ‰éfredaktora Michal Pavlita 
• Obecní noviny vydává Obecní úfiad v Kunãicích p. O., povoluje OkÚ, referát kultury Fr˘dek-Místek: dne 14. 1. 1991, Reg. zn. MK CR E 12357
• Noviny neprocházejí odbornou korekturou • Uzávûrka kaÏdého ãísla je vÏdy 25. dne pfiedcházejícího mûsíce • Cena inzerce: 2,50 Kã/cm2

• Adresa redakce: Obecní úfiad, Kunãice p. O., ã. p. 569, 739 13 • tel. 556 850 154, fax 556 850 171, e-mail: noviny@kuncicepo.cz • V¯TISK ZDRAMA

VáÏení spoluobãané,
V souãasné dobû jsme konsolidovali

vzhled, obsah i distribuci ON do té
míry, Ïe mÛÏu koneãnû b˘t, alespoÀ v
dílãí oblasti, spokojen˘. Doufám, Ïe se
nám tyto dosaÏené mety podafií udrÏet k
Va‰í spokojenosti i do budoucna.

V mûsíci kvûtnu se v obci odehrálo
nemalé mnoÏství spoleãensk˘ch a kul-
turních akcí, které podle mého soudu
byly velmi pûkné a ãasto s náv‰tûvností
pfiesahující hranice na‰í obce.

Velmi pfiíjemnou teãkou v mém
úvodníku, je konstatování faktu, Ïe
obec získala dal‰í, tentokrát milionovou
dotaci z MSK na v˘stavbu chodníkÛ. 

Mûsíc kvûten se dá tedy hodnotit jako
úspû‰nûj‰í. 

Petr Try‰ãuk,

‰éfredaktor

(sefredaktor@kuncicepo.cz, 777103532)

Na 12. zasedání dne 2. 5. 2007 RO
Schválila:

1.1. Ïádost o slevu  z místního poplatku za
provoz systému shromaÏìování, sbûru,
pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀo-
vání komunálních odpadÛ - E., P., N. a
V.  Kubenkovi, Kunãice p.O. ve v˘‰i
75% ãástky dané OZV ã.2/2006,

1.2. Ïádost o slevu  z místního poplatku
za provoz systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a
odstraÀování komunálních odpadÛ -
Z. Musial, Kunãice p.O. ve v˘‰i 75 %
ãástky dané OZV ã.2/2006,

1.3. smlouvu o uzavfiení budoucí smlouvy
o zfiízení vûcného bfiemene s Morav-
skoslezsk˘m krajem (pro v˘stavbu
tlakové kanalizace),

1.4. Ïádost o finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i
5 000,- Kã Vlasteneckému klubu,

Kunãice p.O. na  projekt – velkofor-
mátové tabule vûnované odbojové
skupinû Wolfram,

1.5. zastavení exekuãního fiízení vÛãi Z.
Knotovi, Fr˘dek – Místek,

1.6. smlouvu o v˘pÛjãce movitého majet-
ku – Smí‰en˘ pûveck˘ sbor sv. Máfii
Magdalény, Kunãice p.O.,

1.7. smlouvu o v˘pÛjãce movitého majet-
ku – Hudební soubor Galerie, Kunãi-
ce p.O.

1.8. poskytnutí pfiíspûvku na nákup vûc-
n˘ch cen SDH Kunãice p.O. ve v˘‰i
1 000,- Kã,

1.9. poskytnutí finanãního pfiíspûvku SRPd·
pfii Z· K. Svolinského na organizaci
dûtského dne ve v˘‰i 2 000,- Kã,

1.10. smlouvu o nájmu sloupÛ vefiejného
osvûtlení – manÏelé Monãkovi, Ostrava,

1.11. smlouvu o provozování vodního díla
„Führer“ mezi obcí a SmVaK Ostrava, a.s.

1.12. podílení se na nákladech spojen˘ch
s pofiízením zmûny územního plánu:

a) za zafiazení Ïádosti k projednávání pau-
‰álnû ãástkou 500,- Kã,

b) za zpracování návrhu zadání – skuteã-
n˘ podíl na nákladech rozpoãten˘ pomû-
rovû podle parcelní plochy.

Doporuãila:
1.13. zastupitelstvu obce pofiízení 3.

zmûny územního plánu obce.

Zvolila:
1.14. povodÀovou komisi, jejímiÏ ãleny

jsou ãlenové Rady obce Kunãice
pod Ondfiejníkem

Na 13. zasedání dne 14.5.2007 RO:
Schválila:
2.1. zvefiejnûní zámûru prodat pozemek

p.ã. 1872/26 v k.ú. a obci Kunãice p. O.
2.2. dohodu o zániku poji‰tûní mezi obcí

a âeskou poji‰Èovnou, a.s. t˘kající se
nemovitosti – potraviny Hru‰ka,

2.3. uzavfiení pojistné smlouvy mezi obcí a
âeskou poji‰Èovnou, a.s. t˘kající se
zahrnutí pojistného pfiedmûtu dle bodu
4.2. do souhrnné pojistné smlouvy,

2.4. úpravu rozpoãtu ã. 1/2007
2.5. v˘povûì smlouvy o nájmu nebyto-

v˘ch prostor mezi obcí a INKOMA
PRAHA, a.s., Praha t˘kající se prostor
v budovû obecního úfiadu,

2.6. smlouvu o dílo na provedení projek-
tové dokumentace pfiestavby ãásti
základní ‰koly  na matefiskou ‰kolu
s Ing. arch. L. Chlebkem, Paskov

Michal Pavlita, starosta obce

Informace o jednáních rady obce

Zasedání zastupitelstva obce
Podle § 92 zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zfiízení) svolávám
jednání Zastupitelstva obce Kunãice pod Ondfiejníkem, které se uskuteãní
v úter˘ 12. 6. 2007 v 15.30 hodin v zasedací místnosti obecního úfiadu.

NÁVRH
programu V. vefiejného zasedání Zastupitelstva obce Kunãice pod Ondfiejníkem
konaného dne 12. 6. 2007 v 15.30 hodin.

1) Zvolení návrhové komise
2) Volba ovûfiovatelÛ zápisu
3) Kontrola usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22.3.2007
4) Informace o jednáních Rady obce
5) Schválení pfiijetí dotace z rozpoãtu Moravskoslezského kraje
6) Schválení strategického a akãního plánu obce
7) Schválení pofiízení 3. zmûny územního plánu obce a urãení ãlena ZO

ke spolupráci s pofiizovatelem
8) Zru‰ení ãlenství v regionální agentufie cestovního ruchu Beskydy - Vala‰sko
9) Poskytnutí pfiíspûvku z rozpoãtu obce ZO âSOP – Pozemkov˘ spolek Pod-

beskydí
10) Majetkové záleÏitosti

11) Diskuze – závûr Michal Pavlita, starosta obce

SPOZ – Sbor pro obãanské záleÏitosti v Kunãicích p. O.
Ke sportovním v˘konÛm patfií i druhá vycházka pro seniory, kterou uspofiádal SPOZ
dne 22. kvûtna. Za nádherného poãasí jsme si vy‰li do Ondfiejníku. Vycházku
v dobré kondici zvládly i dvû nejstar‰í úãastnice paní Eli‰ka Pustková a ·tûpánka
Krko‰ková. Tfietí vycházka pro seniory je plánována na úter˘ 26. ãervna. Pro zájem-
ce – sraz v 8.30 u obecního úfiadu smûrem k penzionu Václava Krko‰ky, pak po
„vala‰ské“ ke kapliãce sv. Mafií Magdalény a zpût na dolní ãást obce k autobusu.
Náhradní termín je ãtvrtek 28. ãervna tamtéÏ. SPOZ
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Kunãice pod Ondfiejníkem

Jubilanti
v mûsíci ãervnu 

oslaví svá Ïivotní 
jubilea tito obãané

Zita Kovalská 90 let
Ludmila Holubová 88 let
Jarmila BlaÏková 85 let
Libu‰e Tobolíková 83 let
Marie ·rubafiová 82 let
Josef Martinák 82 let
Eugen Pustka 81 let
Irma Janáãová 81 let
Vlasta ·rubafiová 81 let
Eli‰ka Bûãáková 80 let
Kvûtoslava Máchová 75 let
Ludmila Langrová 70 let
Vladislav Wawrosz 70 let
·tefania ¤ezníãková 70 let
Ludmila Polá‰ková 65 let
Petr HaÏa 65 let
Josef Kulig 60 let
MUDr. Josef Chovanãík 60 let

V‰em jubilantÛm pfiejeme hodnû zdra-
ví, lásky a optimismu do dal‰ích let.

Vítání obãánkÛ
Dne 12. kvûtna 2007 jsme slav-
nostnû pfiivítali do svazku na‰í
obce tyto nové obãánky:

Petra ·mondrka, Annu Bednárko-
vou, Eduarda Hallu, Veroniku
Cochlarovou, Petra Tofla a Adama
Kfienka.

Dûtem  i rodiãÛm pfiejeme hodnû
zdraví, ‰tûstí a spokojenosti.

Podûkování
Rádi bychom podûkovaly za spon-
zorsk˘ dar manÏelÛm Nûmcov˘m,
pekárnû VIAL za pomoc pfii usku-
teãnûní vernisáÏe ve Fr˘dlantû n.
Ostravicí. Adámková, Bri‰ová

Z historie MO âSâK (1)
Ihned po ukonãení války pomáhali

v na‰í vesnici tzv. „Samaritáni“, ktefií pra-
covali pod zá‰titou buì âerveného kfiíÏe
ve Fren‰tátû p. R. nebo pfii Sboru dobro-
voln˘ch hasiãÛ v Kunãicích p. O.: pan
Rudolf Krko‰ka, Marie Niklová, Jifiina
Maraãková, Beata Pavlisková, Ludmila
Skalíková, Irma Válková a dal‰í.

V kvûtnu 1945 byla poskytována
pomoc a event. o‰etfiení vûzÀÛm  z kon-
centraãních táborÛ a totálnû nasazen˘m
dûlníkÛm, ktefií se vraceli domÛ pfies na‰i
obec.O‰etfiení bylo poskytováno ve stanici
první pomoci umístûné v bufetu u nádraÏí,
skromné jídlo ve formû teplé polévky pfied
nádraÏím âSD. Zdravotnick˘ materiál
poskytl tehdej‰í léãebn˘ ústav pro úfiední-
ky BáÀské a paní Vlasta Soukupová  - bes-
kydská prababiãka, Rudolf Krko‰ka, Anto-
nín Staneãka ml., ·tûpánka Bu‰ková, Her-
mína Kubicová, Marie ·imoníková, Dra-
homíra Diatková, Marie Niklová a Ludmi-
la Skalíková. Materiál na stravu poskytli
dle sv˘ch moÏností místní obãané. 

Brzy byl proveden odbûr dárcÛ krve

v tehdej‰í dolní ‰kolce v poãtu asi 45
dárcÛ. Nûktefií dárci jsou v kronice vyjme-
novaní. Od Krajské divize âSâK byly
poskytnuty konservované potraviny vyu-
Ïité ve ‰kolní jídelnû. Dobrovolní zdravot-
níci pomáhali Dr. Bernardu Velí‰kovi pfii
rÛzn˘ch oãkováních, byla zaji‰Èována
první pomoc pfii vefiejn˘ch akcích. 

âinnost zdravotníkÛ ãerveného kfiíÏe byla
velmi dÛleÏitá, neboÈ v obci nebyl obvodní
lékafi a telefonní spojení bylo jen na MNV a
na po‰tû u nádraÏí. Lékárniãky byly vybavo-
vány prostfiednictvím Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ. Pracovalo se s nad‰ením bez ohledu
na ãas, bez oãekávání odmûny. Samaritáni a
zdravotní hlídky z fiad âSâK pfii skupinû ve
Fren‰tátû p. R. zaji‰Èovali poskytnutí první
pomoci pfii hromadn˘ch akcích. Byla vûno-
vána velká pozornost osvûtové ãinnosti
v oblasti první pomoci, hygieny. Hned na
zaãátku byla vûnována velká pozornost
vzdûlávání a pro‰kolování ‰kolní mládeÏe a
dûtí. Pro ménû majetné byla provedena sbír-
ka ‰atstva, obuvi, ‰kolních potfieb a potravin.
Místní obuvník pan Jaroslav ·rubafi z Holub-

janky u‰il zdarma 4 páry dûtské obuvi.
V roce 1949 na základû materiální

pomoci Dánského âerveného kfiíÏe bylo
provedeno povinné oãkování u osob do
20 let, dobrovolnû do 35 let za pomoci
âSâK. Byla provádûna hygienická kontro-
la v obchodech, pohostinstvích, kontroly
vody, ãlenové spolupracovali pfii hubení
krys a potkanÛ. U pana Antonína Popelky
na ãp. 401 u dolní ‰koly byla zfiízena trva-
lá ohla‰ovna První pomoci.

MUDr. Franti‰ka Chovanãíková
- pokraãování pfií‰tû -



4

V pátek 11. kvûtna  uspofiádali kun-
ãiãtí hasiãi 1. roãník noãní soutûÏe „O
Kunãick˘ pohár“.  Taková to soutûÏ se
konala v na‰í obci vÛbec poprvé, proto
jsme pfiípravám a organizaci vûnovali
spoustu ãasu. Ale v‰e se vyplatilo. Îe o
tuto soutûÏ byl velk˘ zájem, svûdãí fakt,
Ïe  se na start postupnû postavilo 35 druÏ-
stev z celého Moravskoslezského kraje, a
to 28 druÏstev muÏÛ a 7 druÏstev Ïen.
Jsme rádi, Ïe si v‰ichni pochvalovali krás-
né prostfiedí a perfektní organizaci celé
soutûÏe. Nûktefií diváci vydrÏeli aÏ do pÛl-
noci, tedy aÏ do vyhlá‰ení v˘sledkÛ, ale
pro ty, ktefií museli odejít, uvádíme, jak to
v‰echno dopadlo i s v˘sledn˘mi ãasy,
které ukazují, Ïe v tomto sportu rozhodu-
jí desetiny, nûkdy i setiny sekundy. 

Kategorie muÏÛ:
DruÏstvo LP PP
1. Prchalov 14,669 14,829 
2. Bartovice A 14,978 14,800 
3. Metylovice A 15,021 14,973 
4. Lubno 15,023 15,036
5. Kojkovice 14,471 15,318 
6. Bartovice B 14,857 15,385
7. Oprechtice 14,777 15,536 
8. Malenovice 15,916 15,360 
9. Metylovice B 15,984 15,186 
10.Stará Ves 16,008 15,716
a dal‰í…

Kategorie Ïen:
1. Oprechtice 19,038 19,183 
2. Metylovice 18,545 20,258
3. Bartovice 22,313 22,555 
4. Rychaltice 24,084 21,665 
5. âeladná 28,099 28,868 
6. Tichá 58,542 58,753 
7. Ba‰ka N

Prvních 10 muÏsk˘ch a 6 Ïensk˘ch
druÏstev bylo odmûnûno finanãní ãástkou
a hodnotn˘mi cenami. 

Na‰emu kunãickému druÏstvu se pfii
této noãní soutûÏi moc dobfie nevedlo,
mûli neplatn˘ pokus. Takov˘ch to neplat-
n˘ch pokusÛ jste mohli vidût daleko více,
je to proto, Ïe v této soutûÏi jde o setiny
sekundy a staãí malá chybiãka jednoho ze
sedmi závodníkÛ a útok je nehodnocen,
dal‰í oprava není moÏná. 

Av‰ak 18. kvûtna na noãní soutûÏi
v Odrách se pfiiklonilo ‰tûstí k nám a zís-
kali jsme 2. místo ze 40 druÏstev.

Za to, Ïe jsme mohli celou soutûÏ zor-
ganizovat a nakonec i tolik druÏstev
odmûnit, chceme podûkovat na‰im spon-
zorÛm, u kter˘ch jsme se setkali s neoby-
ãejnou vstfiícností a ochotou. 
Tûmito sponzory byli:
BlaÏek Ivan Doza
Byrtusová Marcela Kvûtináfiství
Cochlar Milo‰ Soukrom˘ zemûdûlec
Dittertova Vûra Obãerstvení u Pfiejezdu
Heinz Ludûk Autodoprava
Jurek Stanislav 
a Radim Jurek S+R
Kotrík Martin HospÛdka na Maraláku
Kfienek Tomá‰ Truhláfiství, tesafiství
Macurová Simona Restaurace na kopeãku
Macurová Vladimíra Soukrom˘ zemûdûlec
Mazoch Zdenûk KOMAX
Ing. Men‰ík Oldfiich Soukrom˘ zemûdûlec
Men‰íkovi Irma
a Vojtûch Soukrom˘ zemûdûlec
Michalík Zdûnûk Restaurace Ondfiejník
Nûmcovi Vítûzslav 
a Alena Pekárna Vial
Nûmec Jakub Palírna U JAKUBA
Bc. Pavlita Michal Revin Fren‰tát
Ing. Petrovsk˘ Vladimír
Ing. ¤ezníãek Pavel Soukrom˘ zemûdûlec
Sakala Jaroslav Restaurace na Îuchovû
Vrlíková Iva Restaurace Skalka
Zádrapa  Marek                         
Závodn˘ Lubo‰ 
a Tomá‰ Vodo, topo, plyn, revize

Také nemÛÏeme zapomenout podûko-
vat v‰em ostatním, ktefií aÈ uÏ vût‰í ãi
men‰í mûrou pomohli ke zdárnému prÛ-
bûhu soutûÏe. I díky tomu se zapfiíãinili o
prezentaci obce v ‰iroké vefiejnosti. Dûku-
jeme pfiedev‰ím ochotû panu Mgr. Marti-
nu Majerovi za ochotu a materiální
pomoc. Dále pak obecnímu úfiadu a
Mudr. Chovanãíkovi za zdravotní dohled.

Dûti z krouÏku Mlad˘ch hasiãÛ se pusti-
ly s vervou do dal‰ího roãníku pohárov˘ch
soutûÏí. Na první soutûÏi v Luãinû, kde se
soutûÏilo v klasickém útoku a hasiãském
ãtyfiboji získali jedno 1. a dvû 2. místa. Na
pohárové soutûÏi na Nové Vsi „O ‰tít
Maryãky Magdonové“ poprvé letos soutû-
Ïilo i druÏstvo „mini“ – dûti pfied‰kolního a
mlad‰ího ‰kolního vûku. Na této soutûÏi se
nám velmi dafiilo, dûti vyhrály v‰echny 3
kategorie (mini, mlad‰í a star‰í – kromû té
nejmen‰í bylo vÏdy na startu dal‰ích 10
druÏstev) a dal‰í doprovodnou soutûÏ
v hasiãském  dvojboji, odváÏely se tedy
domÛ ãtyfii 1. místa. ProtoÏe k poháru za 1.
místo patfií i putovní pohár, dovezli jsme
domÛ 7 pohárÛ a za odmûnu 4 dorty. 

Hasiãi – Kunãice pod Ondfiejníkem

1. noãní soutûÏ sezóny 2007 v Moravskoslezském kraji
Jméno a pfiíjmení celk. ãas umístûní
1. Markéta Vyroubalová

Ing. Rostislav ·igut
2. Lucie ¤ezníãková

Ivana ¤ezníãková
3. Emil Huãík 2 : 40 4. místo

Vojtûch Kahánek
4. ·imon Bartoníãek 2 : 59 10. místo

Martin Bartoníãek
5. Jan Majer

Sylva Majerová
6. Radek ¤ezníãek

·árka ¤ezníãková
7. Jifií Bartoníãek

Jolana Bartoníãková
8. Mathias Bettin

Andrea Kekrtová
9. Tomá‰ Jurek 2 : 56 6. místo

Ing. Radim Jurek
10. Michael Jurek 2 : 48 5. místo

Petr Try‰ãuk
11. Miroslava âajánková

Îaneta âajánková
12. Dominik âajánek

Pavel âajánek
13. Lucie BlaÏková

Klára Toflová
Martina BlaÏková

14. Krist˘na Vyroubalová
Markéta Janasová

15. Karolína Vyroubalová 2 : 35 1. místo
Iljí Krko‰ka

16. Kry‰tof Stfiálka 2 : 58 9. místo
Jifií Stfiálka

17. Robert Polách 2 : 37 2. místo
Petr Macura

18. Lucie Pavlitová
Bc. Michal Pavlita

19. Karolína Petrová
Ing. Stanislav Jurek

20. Marcel Zajac 2 : 57 7. 8. místo
Karel Svûtelsk˘

21. Anna – Marie Holu‰ová
Miroslav Holu‰a

22. Tomá‰ Führer
Tomá‰ Führer st

23. Zbynûk Kfienek
Lenka Kfienková

24. Monika Ondruchová 2 : 39 3. místo
Tomá‰ Maralík

25. Gabriela Mynáfiová 2 : 57 7. 8. místo
Pavla Mynáfiová

� Pfied‰koláci + dospûl˘ závodník
Jméno a pfiíjmení celk. ãas umístûní
50. Michal Majerek

Zuzana Majerková
49. Eli‰ka Majerková 2 : 14 3. místo

TaÈána Holu‰ová
48. Anna Janasová

Vladimíra ·igutová
47. Jana Mikulková

Lenka Mikulková
46. Gustav ·paãek

Dalibor ·paãek
45. Natálie Laura Mynáfiová 2 : 02 2. místo

Pavla Mynáfiová
44. Sára Kadlecová

Jana Klime‰ová
43. Veronika Führerová

Tomá‰ Führer
42. Natálie Chrobáková

Petr Chrobák
41. Kry‰tof Men‰ík

Oldfiich Men‰ík
40. Adam Kfienek 2 : 00 1. místo

KUNâICK¯ OVÁL
v˘sledková listina
� Dûti základní ‰koly + dospûl˘ závodník
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Kunãice pod Ondfiejníkem

V pátek 4. 5. se  po vzpomínce na
osvobození na‰í obce odebrali sportovci a
diváci na hfii‰tû ke ‰kole. Letos se tam
konal tzv. „Kunãick˘ ovál“ – je to traÈ
dlouhá 400 m, kterou musel ubûhnout
kaÏd˘ závodník jakékoliv kategorie. Je
chvályhodné, Ïe si dûti pfiivedly své rodi-
ãe, pfiíbuzné a sportovní pfiátelé, aby
vytvofiili ‰tafetovou dvojici a bojovali o co
nejlep‰í ãas. Pfiesnû v 17.00 hod se roz-
bûhlo na traÈ 10 pfied‰kolních dûtí, kaÏd˘
se sv˘m dospûlákem. Pak následovalo 25
‰tafet ‰kolák do 15ti let + dospûl˘. Vidûli
jsme fantastické v˘kony a zaznamenali
vynikající ãasy (viz tabulka). Vítûzem v‰ak
byl kaÏd˘, kdo tuto traÈ ubûhl. Odmûnou
pro závodníky bylo mohutné povzbuzo-
vání divákÛ a úãastnick˘ list. Odmûnou
pro organizátory – Komisi pro ‰kolství,
sport a cestovní ruch pfii Obecním úfiadû
v Kunãicích p. O.  byla slu‰ná úãast ‰tafe-
tov˘ch dvojic z jednotliv˘ch odborÛ na‰í
TJ a hasiãÛ a rovnûÏ úãast asi 50ti divákÛ.

V sobotu 5. 5. 2007 probûhly okresní
závody v Medvûdí stezce v Metylovicích.
I pfies de‰tivé poãasí se 4 na‰e hlídky pro-
bojovaly do krajské soutûÏe: 1. místa ve
sv˘ch kategoriích obsadili Karolína a
Krist˘na Vyroubalovy, Robert Polách
s Michaelem Jurkem, Michal ·tulc s Luká-
‰em Daníãkem, 2. místo Martin Krko‰ka
s Tomá‰em Daníãkem.  Dal‰í jiÏ nepostu-
pující hlídky  Tomá‰ Jurek s Janem Maje-
rem – 3. místo, Julie Poláchová s Marké-
tou Vyroubalovou  a Lucie ¤ezníãková
s Annou-Marií Holu‰ovou.

Dal‰í velk˘ sportovní den D patfiil sobo-
tû 19. 5. 2007. Kunãické ASPV spoleãnû se
‰kolou bylo hostitelem 112 závodníkÛ
Moravskoslezského kraje, ktefií bojovali o
postup do republikového  kola v soutûÏi
Medvûdí stezka. Pfiijeli závodníci z Opavy,
Karviné, Nového Jiãína, Ostravy, Havífio-
va. Ná‰ odbor mûl zastoupení jedné dívãí
a tfií chlapeck˘ch dvojic za region Fr˘dek-
Místek. Absolutní vítûzství a nejvût‰í zna-
lost v disciplínách prokázala dvojice
Krist˘na a Karolína Vyroubalovy. Právem
sklidily boufiliv˘ potlesk v‰ech pfiítom-
n˘ch. První místo ve své kategorii si také
vybojovali Michael Jurek s Robertem Polá-

chem. Tyto dvû dvojice nás budou první
ãervnov˘ t˘den reprezentovat na republi-
kov˘ch závodech v jiÏních âechách. Veli-
kou pochvalu za vzornou reprezentaci si
zaslouÏí i Tomá‰ Daníãek s Martinem
Krko‰kou za 3. místo a Luká‰ Daníãek
s Michalem ·tulcem za 5. místo.

Na‰emu kolektivu ASPV se dostalo
vysokého ocenûní za vzornou pfiípravu a
prÛbûh celého sobotního závodu od kraj-
ské pfiedsedkynû odboru ASPV paní Mar-
tiny Mertové, od fieditelky závodu Heleny
Malãekové z Opavy i od v‰ech hostují-

cích vedoucích. Dûkujeme paní Eli‰ce
Valá‰kové a Annû Kupãíkové za starost o
obãerstvení, Mirce Macurové, BoÏence
Klímkové a Táni Holu‰ové za sluÏbu na
stanovi‰tích, Marii Luke‰ové za zdravot-
nickou sluÏbu, Jaroslavu Klime‰ovi za
technické zabezpeãení, Vlaìce  ·igutové
a Vilému Majerkovi za dozor v areálu, Evû
Bri‰ové, která provázela závodníky v Rus-
kém kostelíku, Markétû Jurkové za prová-
zení v Galerii Karla Svolinského, PaedDr.
ZdeÀku ·rubafiovi za fotodokumentaci
akce,  fiediteli ‰koly Mgr. Martinu Majero-
vi a starostovi obce Bc. Michalu Pavlitovi
za úãast na zahájení a ukonãení závodu a
také obecnímu úfiadu a Fa JUREK S + R za
upomínkové dárky pro vítûze závodu.
Hlavnû v‰ak Vítu a Zuzanû Majerkov˘m
za nároãnou pfiípravu tratû, v‰echny  orga-
nizaãní záleÏitosti a „mofie“ hodin ze
svého volného ãasu. K tomu v‰emu nám
pfiálo poãasí, a to je vÏdy velká v˘hra pro
zdar akce v pfiírodû. V˘bor ASPV

Ohlédnutí za kvûtnov˘m sportováním

Na stupních vítûzÛ Michael Jurek a Robert
Polach.

Na stupních vítûzÛ Kristína a Karolína
Vyroubalové.

Kulturní komise pfii Obecním úfiadû
v Kunãicích pod Ondfiejníkem srdeã-
nû blahopfieje místní folkové skupinû

GALERIE !

Neãekan˘ úspûch hudební
skupiny GALERIE !

Dne 28. 4. 2007 se na Slezském hradû
v Ostravû konalo oblastní kolo Porty, sou-
tûÏ hudebních stylÛ folk – country – blue-
grass, za úãasti 13. hudebních souborÛ
z Moravskoslezského kraje. Pfii tûchto
soutûÏích se nepfiímo, ale v podstatû
vyÏaduje vlastní tvorba soutûÏících, pro-
toÏe s tzv. pfievzat˘mi písnûmi, se lze jen
ztûÏí v˘raznûji prosadit. 

Hudební skupina GALERIE, uÏ pfied
ãasem, neÏ se objevila na první soutûÏi
(podzim loÀského roku na Beskydském
folkování, za úãasti 17. hudebních soubo-
rÛ získala cenu Objev roku…), se zamûfii-
la pouze na vlastní tvorbu. Hudbu a texty
v‰ech písní, vytváfiejí témûfi rovn˘m
dílem, ãlenové hudební skupiny Monika
Michnová a Miroslav Magnusek. Tûchto
nov˘ch písní, je za necel˘ rok a pÛl od
nového sloÏení ãlenÛ skupiny GALERIE a
nového hudebního stylu, kterému se teì
vûnují, hodnû pfies tfiicet (více neÏ dvou-
hodinov˘ koncert…!).

Na oblastním kole Porty na Slezském
hradû v Ostravû, získala GALERIE, folko-
vá hudební skupina z Kunãic p. O., první
místo a tím i postup do národního finále
Porty, které se koná od 4. 7. – 7. 7. 2007
v Jihlavû ! (úãast asi tfiiceti nejlep‰ích
amatérsk˘ch skupin z celé republiky…!).

SloÏení hudební skupiny GALERIE:

Monika Michnová  – zpûv, rytmika, auto-
rka hudby a textÛ
Markéta Palová – zpûv, rytmika, housle
Pavla Hoffmannová – housle
Libor Bauer – kontrabas
Miroslav Magnusek – zpûv, kytara, fou-
kací harmonika, autor hudby a textÛ,
kapelník skupiny 

Kontakt na hudební skupinu GALERIE: 
e-mail – skupina.galerie@seznam.cz
www.skupina-galerie@websnadno.cz 

Tel. – 603 807 012
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Biologická olympiáda
V leto‰ním ‰kolním roce probûhlo na na‰í ‰kole základní kolo

biologické olympiády. Olympiáda probíhala ve dvou kategoriích :
kategorie C – urãená pro Ïáky 8. a 9. roãníku, kategorie D – urãená
ÏákÛm 6. a 7. roãníku.

Téma BiO pro leto‰ní ‰kolní rok bylo: JAK ZAJISTIT P¤EÎITÍ
POTOMSTVA.

Nejúspû‰nûj‰í fie‰itelé BiO kategorie C – Marek Stfialka a Lenka
Jurková z 9. roãníku postoupili do okresního kola, které probûhlo
16. dubna 2007. Zde soutûÏilo 35 ÏákÛ z okresu Fr˘dek-Místek.

Nejlep‰ích v˘sledkÛ ‰kolního kola v kategorii D dosáhl Kamil
Maralík, Ïák 6. roãníku. I tento Ïák své vûdomosti uplatnil v  okre-
sním kole BiO 17. kvûtna 2007. Tohoto kola se zúãastnilo 38 ÏákÛ
ze 17 základních ‰kol na‰eho okresu.

V okresním kole na‰e Ïáky ãekal nároãn˘ test, praktické pozná-
vání pfiírodnin a laboratorní úkol. Okresní komisi také pfiedkládali
k ohodnocení svou práci na téma Klíãení a rÛst obilnin. 

Îáci na‰í ‰koly se celkovû umístili takto: Marek Stfialka (C): 14.-
15. místo;  Kamil Maralík (D): 14.-15. místo; Lenka Jurková (C): 32.
místo. Blahopfiejeme! Pavlína MaÀasová, uãitelka Pfi

SoutûÏ Hlídek mlad˘ch zdravotníkÛ
V sobotu 28. dubna 2007 se uskuteãnila ve Fr˘dku – Místku

oblastní soutûÏ Hlídek mlad˘ch zdravotníkÛ. Z na‰í ‰koly se soutû-
Ïe zúãastnilo ‰est ÏákÛ, ktefií po cel˘ rok pracovali v krouÏku Mlad˘
zdravotník.

Velitelkou hlídky byla Dominika Závodná (4. tfi.), jejími ãleny
Lucie ¤ezníãková (4.tfi.), Jan Roztoãil (3.tfi.), Radek ¤ezníãek (3.tfi.) a
Nikola Huãíková (2.tfi.), náhradník Dominik âajánek (3. tfi.).

Dûti musely pfii soutûÏi projít celkem pût stanovi‰È, kde proka-
zovaly své znalosti v poskytování první pomoci. O‰etfiovaly napfi.
podvrtnut˘ kotník, naraÏenou a krvácející bradu, pokousané pfied-
loktí od psa, vdechnut˘ kousek chleba. ·átkov˘mi obvazy o‰etfio-
valy popáleniny obou dlaní, zlomeninu pfiedloktí, popálené rame-
no, zlomeninu kosti stehenní a trÏnou ránu na hlavû. Na závûr je
ãekaly úkoly z transportu zranûn˘ch, stabilizovaná poloha, proti‰o-
ková poloha a autotransfuzní poloha. Z celkového poãtu 410 bodÛ
ztratily jen 20 bodÛ a umístily se  je‰tû se dvûma tfiídami na 1.
místû. ProtoÏe do dal‰ího kola mohla postoupit jen jedna hlídka,
pfii‰el na fiadu tzv. rozstfiel. Tam uÏ se nám bohuÏel tak nedafiilo a
nakonec jsme skonãili tfietí. Pfiesto je to v tak silné konkurenci pro
na‰e dûti velik˘ úspûch, za kter˘ si zaslouÏí pochvalu.

Eva Sladká, uãitelka

VOLÍME SI POVOLÁNÍ
V úter˘ 15.5. jsme s Ïáky 8. roãníku nav‰tívili Úfiad práce ve

Fr˘dku-Místku. Dûti pro‰ly testováním jejich zájmÛ a  dovedností,
prohlédly si portfolia  povolání, seznámily se s atributy povolání,
aby mûly usnadnûn v˘bûr stfiední ‰koly. Rodiãe ÏákÛ, ktefií tímto pro-
‰li nyní mají moÏnost nav‰tívit s Ïáky pracovi‰tû úfiadu práce indivi-
duálnû se sv˘m dítûtem. Staãí jen zajít za mnou, spoleãnû vyplníme
dotazník a já pak domluvím pro zájemce schÛzku. Kontakty lze
nalézt na webov˘ch stránkách na‰í ‰koly www.zskuncice.wz.cz

A. Charbuláková, kariérov˘ poradce 

Dopravní soutûÏ mlad˘ch cyklistÛ
Mûsíc duben je kaÏdoroãnû dûtem pfiipomínán jako mûsíc bez-

peãnosti.V tomto období jsou Ïáci seznamováni s pravidly silniãní-
ho provozu .V 4. - 8. roãníku dûti pí‰í dopravní testy. Nejlep‰í Ïáci
se úãastní okrskového kola dopravní soutûÏe mlad˘ch cyklistÛ.V
leto‰ním roce reprezentovali na‰i ‰kolu tito Ïáci:

Michael Jurek (5. roãník)
Patrik Pokorn˘ (6. roãník)
Romana Knapková (6. roã.)
Karolína Vyroubalová (6. roã.)

Tito Ïáci byli v okrskovém kole velmi úspû‰ní a obsadili 1. místo.
Postoupili dále do okresního kola. Tam je v konkurenci sedmi druÏ-
stev z celého okresu ãekalo plnûní obtíÏn˘ch disciplín – jízda zruã-
nosti, jízda mûstem, pravidla zdravovûdy a pravidla silniãního pro-
vozu formou testu.V‰ichni jmenovaní Ïáci si v tûchto disciplínách
vedli velice dobfie a obsadili  2. místo s minimální ztrátou devíti
bodÛ. Dal‰í druÏstvo zaostávalo za námi o 35 bodÛ. Za svou snahu
byli odmûnûni pûkn˘mi vûcn˘mi cenami a zasluhují i ode mne vel-
kou pochvalu  za vzornou reprezentaci ‰koly.

Pavla Mynáfiová, uãitelka

Pfiedná‰ka pro Ïáky
14. kvûtna byli Ïáci 8. tfiídy na pfiedná‰ce „Láska ano, dûti je‰tû

ne“, která  probûhla v kinû ve Fr˘dlantû nad Ostravicí pod vedením
MUDr. Daniela Janíãka. Îáci dostali informace o druzích a úãincích
antikoncepce, prevenci proti pohlavnû pfienosn˘m chorobám apod.
Pfiedná‰ka byla doplnûna prezentacemi a diskuzí. ÎákÛm se pfied-
ná‰ka líbila. L. Golová, tfi. uã.

Okresní kolo v pfiehazované dívek
25. 4. 2007 probûhlo v Z· Dobrá okresní kolo v pfiehazované

dívek 6. tfiíd. Zúãastnilo se osm základních ‰kol, které byly rozdûle-
ny do dvou skupin. Ve skupinû hrál kaÏd˘ s kaÏd˘m. Na‰e dívky
nakonec obsadily krásné 7. místo.

·kolu reprezentovaly:
Vyroubalová Karolína, Holu‰ová Anna -Marie, âernochová Jana,

TuroÀová Alena, Knapková Romana, Kahánková Bohdana, Závodná
Petra, Syrková Katefiina L. Golová, uã. Tv 

Malá kopaná
10. kvûtna 2007 se uskuteãnil v Metylovicích turnaj ÏákÛ 4. a 5.

tfiídy v malé kopané. Na‰i ‰kolu reprezentovali  Michael Jurek, Tom
KeÀo, Jan Krpec, Martin ·tefek, Pavel Vanûk, Marcel Zajac, Denis
Kravãík, David ·enk, Jakub ·tefek, ze 3. tfiídy jim pomáhali Tomá‰
Jurek a Jan Majer.

Po v˘borném v˘konu se ho‰i probojovali aÏ do semifinále, kde
se utkali s tûÏk˘mi soupefii z Fr˘dlantu ze ‰koly TGM, s Janovicemi
a Metylovicemi. Kluci se snaÏili, mûli hodnû ‰ancí, ale fotbal se
hraje na góly, a proto skonãili na 4. místû. Vyhráli hezké upomínko-
vé pfiedmûty s fotbalovou tématikou a urãitû si domÛ odvezli také
spoustu krásn˘ch sportovních záÏitkÛ.

KlukÛm gratulujeme a podûkování patfií panu Miroslavu Koke‰o-
vi za celoroãní trenérskou práci a cenné rady. Paní KeÀové, Jurkové
a panu Zajacovi dûkujeme za bezpeãn˘ odvoz dûtí sv˘mi osobními
auty. Eva Sladká, Pavlína Fi‰erová

Informace ze ‰koly Karla Svolinského
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Kunãice pod Ondfiejníkem

• Hledám brigádníky, studenty, dÛchodce
pro v˘pomoc na penzionu v Kunãicích
pod Ondfiejníkem. Jedná se pfiedev‰ím o
tyto práce: sekání trávy, sekání dfieva,
drobné kutilské práce, nátûry, úklid, hra-
bání trávy atd. Min. vûk 15 let.  Pfiípadní
zájemci volejte na tel. ã.: 732 369 348.

Fa JI¤Í TESARâÍK
Zajistíme a provedeme 

pro Vás tyto práce

• Celkové rekonstrukce domÛ,
bytÛ a budov

• Vnitfiní i venkovní omítky
• Ve‰keré malífiské a natûraãské

práce vãetnû fasád
• Betonování podlah, teras, scho-

dÛ a balkonÛ vãetnû izolací,
dlaÏeb a obkladÛ

• Pokládka dfievûn˘ch podlah, PVC
a jin˘ch podlahov˘ch krytin

• V˘kopové práce
• Odvoz suti a jin˘ch odpadních

materiálÛ
• Klempífiské a pokr˘vaãské

práce
• Tesafiské práce
• Ploty, ohrady a oplocenky
• V˘kopové a melioraãní práce
• Zateplování budov
• V˘mûna oken
• Zahradní dfievostavby (pergoly-

altány atd.)
• Pokládka zámkové i ostatní

dlaÏby 
• Stavba komínÛ
• Ve‰keré zednické práce
• Odporové dráty do ÏlabÛ a svodÛ

- zamezí zamrzání a po‰kození 

ÚdrÏba zelenû a dfievin
Kosení travin 

(kfiovinofiez, traktor)
Práce s motorovou

pilou i z plo‰iny

Voda-topení-plyn,
zajistíme i revizi

Informace na tel:
+ 420 728 954 389,  

JiriTesarcik@seznam.cz

Jifií Tesarãík, 
Dr. Petra 2897

Fr˘dek-Místek 738  01

✧ PRÁCE

• Daruji za odvoz následující:
kfiesla • válendy + matrace • konferenãní
stolky • ob˘vací sestavu (i jednotlivé
skfiíÀky) • ‰atní skfiínû • noãní stolky •
pfiikr˘vky • kuchyÀská linka
V‰e v dobrém stavu. Kontakt: Be‰lová
Monika, tel. ã.: 732 369 348

✧ DARUJI ZA ODVOZ



Druhou kvûtnovou nedûli se slaví Den
matek. Kunãické maminky dûtí 1. stupnû Z·
si poãkaly  do ãtvrtka 17. 5. 2007 a zaplnily
do posledního místa galerii  v místní Z· K.
Svolinského.  A ty maminky, které z nûjaké-
ho váÏného dÛvodu, nemohly pfiijít, poslaly
místo sebe babiãky i tatínky, aby zhlédli

pûkná vystoupení jejich ratolestí. A bylo se
na co dívat.

Po úvodním pfiivítání panem fieditelem
M. Majerem a paní uãitelkou 5. tfiídy P.
Mynáfiovou jsme se ocitli na divadelním
pfiedstavení O dvanácti mûsíãkách, které si
pro nás pfiipravili v moderním pojetí Ïáci 5.

tfiídy.  Následovala pfiestávka, ve které se
mohli rodiãe obãerstvit káviãkou a ochutnat
cukroví, které  po vyuãování napekly a
nazdobily dûti 2. a 3. tfiídy pod vedením p.
uã. M. Jurkové a p. uã. E. Sladké. V pfiedsálí
si téÏ mohli prohlédnout prodejní v˘stavu
keramick˘ch ‰perkÛ a obrázkÛ p. R. âupové
a také je zakoupit.

A uÏ jsme zpátky na sv˘ch místech a sle-
dujeme vystoupení druháãkÛ a jejich
humorn˘ch básniãek a písniãek o ‰kole.

Po nich pfiichází oÏivení s hudbou Maug-
lí  v podobû pralesního tance v krásn˘ch a
hlavnû vlastnoruãnû vyroben˘ch kost˘mech
s doplÀky - ãelenkou a korálky z keramiky,
které zhotovily dûti 3. tfiídy.

Nejmen‰í a nejroztomilej‰í prvÀáãci a jejich
upfiímná vyjádfiení lásky k maminkách v pásmu
básniãek, fiíkadel a písniãky Maminko, mámo,
mám tû rád, písniãku chci ti zazpívat vyvolala
v na‰em nitru, nebo alespoÀ mém, krásn˘ tepl˘
pocit a hrdost, Ïe jsem mámou.

Na závûr pfiichází vtipná módní pfiehlíd-
ka  v podání modelek a modelÛ 4. tfiídy,
zkomponovaná do tfiech blokÛ, pro nejmen-
‰í s kaãerem, pro teenagery a také pro seni-
ory.  Urãitû si kaÏd˘ pfii‰el na své.

Odcházím s pocitem ‰tûstí, a za to patfií
dík Vám, paní uãitelky, za krásnou a namá-
havou práci s dûtmi, a vám, milé dûti, za
va‰e krásná vystoupení.

Byl to ten nejkrásnûj‰í dárek….
Jitka Jurková - maminka
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Nabídka a informace o ménû znám˘ch produktech
UNIQA poji‰Èovna, a. s.  

Miliónová ochrana
Nadstandardní úrazové poji‰tûní kry-
jící riziko trval˘ch následkÛ vût‰ího
rozsahu. Pojistné plnûní ve v˘‰i 1
milion korun se poskytuje v pfiípadû,
Ïe stupeÀ trval˘ch následkÛ úrazu
dosáhne nebo pfiesáhne 50 %. Za
kolik? Za 720 Kã/rok.
Jezdíte autem? Na co ãekáte?

Soukromé zdravotní poji‰tûní
Nemoc a s ní spojen˘ pobyt na lÛÏku
není pfiíjemnou záleÏitostí. Toto poji‰tû-
ní chrání pfied následky ztráty zdraví.
Úãelem je jednak kompenzovat ztrátu
pfiíjmu v dobû léãení nemoci ãi násled-
kÛ úrazu a jednak pokr˘t zv˘‰ené
náklady související s pobytem v nemoc-
nici.
Zajímá Vás?

Poji‰tûní zemûdûlsk˘ch plodin
Nabízíme komplexní sluÏby, tedy
poji‰tûní plodin, budov, zásob, movi-
tého majetku na jednom místû.
Pozor na nevyzpytatelná rizika v˘kyvÛ
poãasí, která ãasto v˘znamnû ovlivÀu-
jí velikost a kvalitu skliznû. Nechte si
vypracovat nabídku!

Poji‰tûní právní ochrany
Pomoc formou úhrady nákladÛ a
poskytnutí sluÏeb v pfiípadech závaÏ-
nûj‰ích právních problémÛ vznikl˘ch
v souvislosti s provozováním vozidla a
to jak na území âR, tak i v zahraniãí.
Pozor na autonehody v cizinû!

Cestovní poji‰tûní
Roz‰ífiené pro poji‰tûní zimních a
nebezpeãn˘ch sportÛ : rafting, sjíÏdû-
ní divok˘ch fiek, para‰utismus, paragli-
ding, plachtûní a létání, vysokohorská
turistika nad 2500 m n.m. apod.
Dovolená se blíÏí!

Poji‰tûní poskytovatelÛ
sociálních sluÏeb

Poji‰tûní odpovûdnosti pro ‰koly
– inovace na vy‰‰í pojistné ãástky

Poji‰tûní lesÛ 
(lesní porost, dfievní hmota)

Kontakt: ZdeÀka ·lechtová, 
Kunãice p. O. 31, tel. 605 592 526,
e-mail: zdenka.slechtova@volny.cz,
www.uniqa.cz

Mamince k svátku…


