
Léto nastoupilo

a my náhle shledáváme, Ïe bar-
vy pfiijaly odstín bûÏné zelenû, Ïe
ve‰keré vÛnû spolykalo vedro a mí-
sto opefiencÛ zaãínají pût luãní
koníci, cvrãkové, rosniãky. Vytrval
je‰tû ve sv˘ch ódách strnádek
v polích a Ïluva v lese, je‰tû dokvé-
tá lípa a dennû pofiádá koncertní
symfonii tisícÛ vãel, ale marnost
nad marnost – sluneãní vÛz ve
svém letu dospûl k otáãce, k obrat-
níku Raka, a teì obrátí své ãtyfi-
spfieÏí a bude se fiítit na opaãnou
stranu, k obratníku Kozoroha, od
jara k podzimu. Rozhraním je dva-
cát˘ první ãerven a Sen noci svato-
jánské.

RozÏehnou svítilniãky skfiíteãko-
vé mistra Karafiáta, svatoján‰tí
brouãci, svûtlu‰ky. A já vás zvu na
noc hvûzdné slávy, kdy nebesa
budou plát stálicemi a Zemû jim
bude vysílat Ïivou morseovkou sig-
nály svûtélek pozemsk˘ch. V tûch
chvílích nesmrtelna mám pocit, Ïe
já, homo, jsem ten lampáfi, kter˘
rozÏíhá, rozsvûcuje tuto iluminaci.
Asi je tomu tak, neboÈ ono poznání
velebnosti se odehrává v lidském
srdci.  

Jaromír Tomeãek

Kunãice pod Ondfiejníkem âERVENEC, SRPEN 2007

VáÏení obãané,
je pfied námi ãas dovolen˘ch, volna a doufejme, Ïe i sluníãka a pro dûti pfie-

dev‰ím ãas tolik a dlouho oãekávan˘ch prázdnin. Polovina leto‰ního roku je
za námi a v letních mûsících si vût‰ina z Vás vybírá jistû zaslouÏenou dovole-
nou. Mnozí z nás se rozprchnou do rÛzn˘ch ãásti svûta, aby nakonec zjistili,
Ïe „v‰ude dobfie, ale doma nejlépe“. Dûti pfied‰kolních roãníkÛ z matefisk˘ch
‰kol budou netrpûlivû a s oãekáváním odpoãítávat dny do poãátku ‰kolního
roku a jejich nástupu do první tfiídy. Star‰í ‰koláci budou také odpoãítávat dny
do konce prázdnin, ale vût‰ina z nich z naprosto jiného dÛvodu. Dûti, které
odcházejí do jin˘ch ‰kol, poznají po prázdninách nové známé, uãitele a spo-
luÏáky. Pro mnohou dal‰í mládeÏ bude následující ‰kolní rok obdobím pfiípra-
vy na maturitu nebo státní zkou‰ku. Nás dospûlej‰í ãeká v období prázdnin
pfiedev‰ím, a v to doufám, pohoda, klid a hlavnû naãerpání nov˘ch sil bûhem
ãasu rekreace a dovolené. Vám v‰em, zejména v‰ak dûtem a mládeÏi, pfieji
hlavnû odpoãinek, mnoho nezapomenuteln˘ch záÏitkÛ a zábavy a hlavnû
niãím nepokaÏené prázdniny, neboÈ toto období je i ãasem nejãastûj‰ích úrazÛ
a v lep‰ím pfiípadû dlouhodobého léãení. 

TakÏe nakonec je‰tû jednou: Pûkné prázdniny!
Michal Pavlita, starosta obce

V˘sledky v˘tvarné a literární soutûÏe

âSOP – Skalka v Kunãicích pod Ond-
fiejníkem jiÏ po 11. pofiádala v˘tvarnou
a literární soutûÏ tentokrát na téma:
ÎIVÁ VODA. V˘sledky této soutûÏe
jsou zvefiejnûny na stranû 4.
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VáÏení spoluobãané,

ProtoÏe nás v‰echny vyhání
pûkné poãasí ven k vodû, na
zahrádky a celkovû klesá zájem o
pfiíspûvky do Obecních novin,
vydáváme toto ãíslo jako letní
dvojãíslo pro oba prázdninové
mûsíce.

Toto dvojãíslo se nám rodilo ve
velkém shonu, kter˘ je zfiejmû pro
pfiedprázdninové období typick˘.
Snad jsme se dokázali vyvarovat
tiskov˘m chybám a doufám, Ïe
budete s na‰í prací opût spokojeni.

Pfieji Vám tedy pfiekrásné proÏi-
tí prázdnin a dovolen˘ch a v záfií
opût na shledanou…

Petr Try‰ãuk, ‰éfredaktor
(sefredaktor@kuncicepo.cz, 777103532)

Na 14. zasedání dne 28. 5. 2007 RO
Schválila:

1.1. poskytnutí finanãního pfiíspûvku hu-
debnímu souboru Galerie z Kunãic
p.O. ve v˘‰i 2.500,- Kã na ãásteãnou
úhradu nákladÛ úãasti v národním
finále Porty 2007,

1.2. smlouvu o dílo mezi obcí a firmou
MEGAS, spol. s r.o., Fren‰tát p.R., na
stavbu  „Chodník podél komunikace
II/483 – úsek I“,

1.3. hodnotící kritéria a ãleny komisí
k vefiejné zakázce „Chodník podél
komunikace II/483 – úsek III“:
a) kritérium pro hodnocení nabídek:

nejniÏ‰í nabídková cena – 100%,
b) ãlenové a náhradníci hodnotící

komise:
âLENOVÉ NÁHRADNÍCI
Bc. Michal Pavlita Lenka Dobiá‰ová
Oldfiich Harabi‰ Ing. Petr Tobolík
Danu‰e Svobodová Ing. Tomá‰ Hrubi‰
Ladislav Kfienek Ing. Pavel ¤ezníãek
Ing. Radim Jurek Petr Try‰ãuk

1.3. podání Ïádostí ÏadatelÛ o zmûnu územ-
ního plánu ã. 3. Do 3. zmûny územního
plánu budou zahrnuty Ïádosti podané
k 31. 5. 2007. Îadatelé, jejichÏ Ïádosti
jsou zpracovávány v 1. zmûnû územní-
ho plánu a poÏádají o pfiefiazení do 3.
zmûny územního plánu, budou v pfiípa-
dû novû podané Ïádosti do 30. 6. 2007
na základû písemné v˘zvy pfiefiazeni do
nového projednávání,

1.4. program V. zasedání zastupitelstva obce,
1.5. v˘povûì smlouvy o poskytování inter-

netu s firmou SELECT SYSTEM, s.r.o., 
·umperk,

1.6. v˘povûì smlouvy o operativním
nájmu vûci s firmou SELECT SYSTEM,
s.r.o., ·umperk.

Doporuãila:

1.7. zastupitelstvu obce prodat pozemek
p.ã. 1872/26 v k.ú. a obci Kunãice
p.O. P.H., Ostrava za cenu 250,- / m2,

1.8. doporuãila zastupitelstvu obce zakou-
pit pozemky: 
p.ã. PK 2681 o v˘mûfie 118 m2, 
p.ã. PK 3494/2 o v˘mûfie 140 m2, 
p.ã. PK 2687 o v˘mûfie 1 568 m2, 
p.ã. PK 3495 o v˘mûfie 209 m2, 
p.ã. PK 2669/1 o v˘mûfie 648 m2, 
p.ã. PK 2683 o v˘mûfie 3 300 m2, 
p.ã. PK 2666/1 o v˘mûfie 10 484 m2,
v‰e v k.ú. a  obci Kunãice pod Ond-
fiejníkem od K.J., Lichnov za celko-
vou cenu 20 000,- Kã.

Na 15. zasedání dne 11. 6. 2007 RO
Schválila:

2.1. zahájení stavebních prací v Základní
‰kole K. Svolinského t˘kajících se inte-
grace matefiské ‰koly do budovy
základní ‰koly tak, aby prostory urãe-
né matefiské ‰kole byly pfiipraveny
k uÏívání nejpozdûji do konce roku
2007 a provoz byl zahájen v budovû 
základní ‰koly k 2. 1. 2008, popfiípadû
nejpozdûji 4. 2. 2008,

2.2. dohodu o braní vody ze studny mezi
obcí a J. P., Kunãice p.O.,

2.3. „smlouvu o vybudování a údrÏbû
nauãné stezky, chodníãek v Podbesky-
dí“ mezi obcí a Pozemkov˘m spolkem
Podbeskydí ZO 68/01 âSOP, Kunãice
p. O.,

2.4. poskytnutí finanãního pfiíspûvku Po-
zemkovému spolku Podbeskydí ZO
âSOP 68/01, Kunãice p. O. ve v˘‰i
30.000,- Kã na vybudování nauãné
stezky Chodníãek v Podbeskyd v lese
Papradná,

2.5. poskytnutí finanãního pfiíspûvku
Vala‰skému folklórnímu sdruÏení,
Vsetín ve v˘‰i 1.000,- Kã na zaji‰tûní
pofiádání festivalu Fren‰tátské slavnos-
ti konající se dne 24.8. a 25.8.2007 ve
Fren‰tátû p.R.,

2.6. zvefiejnûní zámûru pronajmout neby-
tové prostory vyuÏívající praktick˘
lékafi v budovû ã.p. 569 v obci Kunãi-
ce p.O. za úãelem provozování ordi-
nace praktického lékafie,

2.7. smlouvu o dílo mezi obcí a I. Vondfií-
kem, Skotnice, t˘kající se rekonstrukce
elektroinstalace ve ‰kolní jídelnû v Z·
K. Svolinského,

2.8. zvefiejnûní zámûru prodat pozemek
p.ã. 211/7 v k.ú. a obci Kunãice p.O.,

2.9. Ïádost L.B., Fren‰tát p.R. o zafiazení
Ïádosti do pofiízení 3. zmûny územní-
ho plánu,

2.10. pouÏití investiãního fondu Z· K. Svo-
linského k úhradû ãástky ve v˘‰i
9.829,- Kã firmû M. Hopp.

Michal Pavlita, starosta obce

Informace o jednáních rady obce

PODùKOVÁNÍ
v‰em dárcÛm za poskytnutí 

finanãního pfiíspûvku na pofiízení 
„cisternové automobilové 

stfiíkaãky CAS 16 MAN 10.180“

V pfiede‰l˘ch mûsících, od 25
11. 2006 do 15. 6. 2007, probû-
hla v obci Kunãice pod Ondfiej-
níkem vefiejná sbírka na nákup
cisternové automobilové stfií-
kaãky CAS 16 Man 10.180.
Bylo rozmístûno celkem ‰est
pokladniãek a byl zaveden ban-
kovní úãet, na kter˘ bylo moÏné
zasílat penûÏité dary. PenûÏité
dary tvofiily celkem 20.239,50
Kã, z této ãástky se formou
v˘bûru do pokladniãek vybralo
9.151,50 Kã a na bankovní úãet
bylo zasláno dárci 11.088,- Kã.
D û k u j i  tímto v‰em, ktefií pfii-
spûli, a to jakoukoliv ãástkou.
Dovolím si v‰ak vyzdvihnout a
jmenovat nejvût‰ího dárce a to
MO âerveného kfiíÏe, která
darovala 10.000,- Kã. 

Michal Pavlita, starosta obce

Knihovna Pod Stolovou 
je otevfiena o prázdninách:
3.,11.,18., 25.   ãervence

22., 29.   srpna

knihovnice Marie Starnovská



3

Kunãice pod Ondfiejníkem

Léto letos zaãalo ponûkud dfiíve, tak je
také vhodn˘ ãas pro strávení volna u vody.
A kdo jin˘ neÏ rybáfii mají k vodû nejblíÏe.
Pomalu se stávají tradicí rybáfiské závody
pro Ïeny, které jsou v leto‰ním roce jiÏ
druh˘m roãníkem. Tato akce si získala své
pfiíznivkynû z fiad dívek a Ïen nejen míst-
ních, ale i z ‰irokého okolí. Proto i v leto‰-
ním roce 19. kvûtna se na bfiehu vodní
nádrÏe se‰lo 17 soutûÏících Ïen aby
vyzkou‰ely své rybáfiské umûní  a také
‰tûstí. KaÏdá rybáfika mûla své asistenty
pro pfiípad zdolávání velké ryby, mûfiení,
podání obãerstvení nebo dobré rady.
Celou akci svou kamerou sledovala televi-
ze Polar Ostrava na jejíchÏ stránkách
mÛÏete sledovat a sly‰et v‰echny dÛleÏité
momenty. Po vyhodnocení, kdy byly
zaznamenány úspûchy a i neúspûchy tak
jak to vût‰inou b˘vá se dá fiíci, Ïe vyhráli
v‰ichni. Vyhráli pofiadatelé muÏská ãást,
tím Ïe celá organizace akce se podafiila a
v‰ichni úãastníci dobfie proÏit˘m dnem.

Nejen s Ïenami se rybáfii chtûjí podûlit
se sv˘mi záÏitky u vody, ale i s dûtmi,
které proÏívají soutûÏe velmi intenzivnû a
tyto záÏitky si nesou cel˘ Ïivot. Cílem dût-
sk˘ch soutûÏí je vytáhnout dûti od poãíta-
ãÛ a televizních obrazovek a ukázat jim,
Ïe existuje i jin˘ skuteãn˘ a lep‰í zpÛsob
jak strávit voln˘ ãas. Je to stále tûÏ‰í práce
a mladí rybáfii stále ub˘vají. O to je to pro
nás vût‰í radost, kdyÏ se dûti samy zaãnou
o rybafiení a pfiírodu zajímat.

Proto povaÏujeme za velk˘ úspûch, Ïe
leto‰ní soutûÏe pro dûti se zúãastnilo 23
soutûÏících coÏ je v historii nejvût‰í poãet.
Smutnûj‰í je, Ïe z na‰í obce bylo pouze 5,
ostatní pfiijeli z âeladné, z Fr˘dlantu nad
Ostravicí ale i z Fr˘dku-Místku.

A jaké byly v˘sledky?
• Za nejvût‰í rybu se umístil  Mrkva Luká‰

(12)  jeseter 71 cm
• Za nejvût‰í souãet délek uloven˘ch ryb

se umístila Spanihelová Karolína (12)
313 cm

• Za nejvût‰í poãet uloven˘ch ryb Hutín
David (7)  10 ks

• Nejmlad‰í rybáfi ·nyta René (4) ulovil 3
ryby v celkové délce 96 cm.

• Celkov˘ poãet odloven˘ch ryb  64
• V celkové délce 1944 cm

SoutûÏ byly ukonãena vyhodnocením
jednotliv˘ch kategorií, pfiedáním cen, drob-
n˘m obãerstvením soutûÏících i pofiadatelÛ. 

Abychom jen nechválili, drobné negati-
vum se pfiece jen vyskytlo. Na leknínovém
rybníãku a na dolní nádrÏi zÛstaly plavat
prázdné PET lahve od pití, které dûti dosta-
ly. Asi to nûkomu pfiipadlo normální, pro-
toÏe takov˘ch lahví a odpadkÛ po víken-
dech sbíráme desítky nejen z vody ale i
v okolí nádrÏí. Prosíme rodiãe, uãitele i
samotné dûti zkuste si pfiedstavit jak by
prostfiedí ve kterém tráví voln˘ ãas stovky
lidí vypadalo kdyby jej nikdo neãistil.

P.S.
VáÏení spoluobãané, náv‰tûvníci a

pfiíznivci rybáfiského cechu. VyuÏíváme
tûchto stránek k pozvání na tradiãní rybáfi-
ské hody, které se uskuteãní 14. ãervence
od 15. hodin u Îabáka.

Ve stejn˘ den od 8 hodin do 12 hodin
pofiádáme soutûÏ o ceny v rybolovu pro
rybáfie i nerybáfie. Po ukonãení soutûÏe
umoÏníme pro zájemce voln˘ rybolov do
18 hodin s moÏností odkoupení ulovené-
ho kapra v mífie 40 aÏ 60 cm.  

Zveme na pfiátelské posezení, rybí spe-
ciality a dobrou pohodu.

A léto zaãalo...

Na Základní ‰kole Karla Svolinské-
ho v Kunãicích p. O. se uskuteãnil
semináfi „JAK EKOLOGICKY
LIKVIDOVAT K¤ÍDLATKY“. 30 úãast-
níkÛ z Beskyd,
Jeseníku, Hrad-
ce Králové, ale
i deset budou-
cích zemûdûl-
sk˘ch podnika-
telÛ – studentÛ
ze Stfiední
‰koly Zemûdûl-
ské a lesnické
z Fr˘dku-Míst-
ku se seznámi-
lo s Beskyd-
sk˘m postu-
pem, kter˘ dokáÏe kfiídlatky totálnû
vyhubit. Li‰í se od dosud pouÏívan˘ch
postupÛ tím, Ïe likviduje kofienové
systémy prostfiednictvím neporu‰ené
nadzemní ãásti rostliny. 

Velmi zajímavé poznatky nám sdûlil
zástupce firmy Monsanto, která v˘voji
nov˘ch fiad pfiípravkÛ Roundup vûnuje
velkou pozornost, aby byly co nej‰etr-
nûj‰í k pfiírodnímu prostfiedí. 

Úãastníci byli seznámeni se závûry
v˘zkumného úkolu „Zji‰tûní efektivní-
ho zpÛsobu likvidace kfiídlatek“ a
s podmínkami pro získání „Osvûdãení

o odborné zpÛ-
sobilosti k za-
cházení s herbi-
cidy“. V‰ichni
absolventi semi-
náfie obdrÏeli
“Návod na likvi-
daci v‰ech
druhÛ u nás ros-
toucích kfiídla-
tek.” Ochrán-
cÛm pfiírody a
ãlenÛm Pozem-
kového spolku

Podbeskydí z Kunãic pod Ondfiejní-
kem se snad podafiilo vyzbrojit pfiítom-
né zájemce úãinnûj‰í metodou k potla-
ãení invazních vetfielcÛ v na‰í pfiírodû.

Závûr semináfie patfiil prohlídce
likvidovan˘ch porostÛ v povodí fiek
âeladenky, Ostravice, a Morávky a
v˘mûnû praktick˘ch zku‰eností se
záchranou druhové rozmanitosti na‰í
pfiírody. Miloslav ·rubafi

Ubráníme na‰i pfiírodu?
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Usnesení z V. zasedání zastupitelstva
konané dne 12. 6. 2007

Zastupitelstvo obce:
(podle bodÛ programu zasedání ZO)

I. Z v o l i l o :

1) návrhovou komisi ve sloÏení: Ing.
Radim Jurek, Petr Try‰ãuk,

2) ovûfiovatele zápisu: Vilém Majerek,
Vladimíra Macurová.

II. B e r e  n a   v û d o m í :

3) kontrolu usnesení ze IV. zasedání Zastu-
pitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007,

4) informace o jednáních Rady obce.

III. S c h v a l u j e :

Program V. zasedání zastupitelstva obce,
5) pfiijetí dotace z rozpoãtu Moravskoslez-

ského kraje ve v˘‰i 1 000 000,- Kã na
projekt „V˘stavba chodníku podél
komunikace II/483 – úsek III“ a smlou-
vu o poskytnutí dotace mezi obcí a
Moravskoslezsk˘m krajem,

6) strategick˘ plán rozvoje obce a akãní
plán na období 2007 aÏ 2010 a povû-
fiuje starostu o pfiedloÏení podrobného
operaãního plánu na léta 2007 – 2008, 

7) pofiízení 3. zmûny územního plánu, která
bude zpracovávána na návrh ÏadatelÛ,
ktefií se budou v plné v˘‰i podílet na
nákladech pofiízení a urãuje starostu obce
ke spolupráci s pofiizovatelem pfii pofiizo-
vání zmûny územnû plánovací dokumen-
tace obce Kunãice pod Ondfiejníkem,

8) vystoupení obce Kunãice pod Ondfiej-
níkem z regionální agentury cestovního
ruchu Beskydy – Vala‰sko,

9) poskytnutí finanãního pfiíspûvku ZO
âSOP 68/01, Kunãice p. O. ve v˘‰i
65 000,- Kã,

10) b) koupi pozemku:
p.ã. PK 2681 o v˘mûfie 118 m2,
p.ã. PK 3494/2 o v˘mûfie 140 m2,
p.ã. PK 2687 o v˘mûfie 1 568 m2,
p.ã. PK 3495 o v˘mûfie 209 m2,
p.ã. PK 2669/1 o v˘mûfie 648 m2,
p.ã. PK 2683 o v˘mûfie 3 300 m2,
p.ã. PK 2666/1 o v˘mûfie 10 484 m2,
v‰e v k.ú. a  obci Kunãice pod Ondfiej-
níkem od K.J., Lichnov za celkovou
cenu 20 000,- Kã,

ca) koupi pozemku p.ã. PK 1893/1 o v˘-
mûfie 48 m2 v k.ú. a obci Kunãice pod
Ondfiejníkem od D.Ch., Kunãice p.O.,

cb) koupi dílu „c“ pozemku p.ã. PK
1818/2 o v˘mûfie 141 m2 v k.ú. a obci 
Kunãice pod Ondfiejníkem od L.·,
Kunãice p.O. (podíl 1/2), E.V., Kunãice
p.O. (podíl 1/4) a  J.D., Fr˘dek – Místek
(podíl 1/4),

cc) koupi dílu „b“ pozemku p.ã. 1818/1 o
v˘mûfie 18 m2 v k.ú. a obci Kunãice
pod Ondfiejníkem od J.J., Kunãice p.O.,

cd) koupi dílu „b“ pozemku p.ã. 1818/5 o
v˘mûfie 52 m2 od M.K., Kunãice p.O.
(podíl 1/2) J.J. (podíl 1/2),
d) koupi pozemku p.ã.1893/1 o v˘-

mûfie 106 m2 v k.ú. a obci Kunãice
pod Ondfiejníkem od D.Ch.., Kun-
ãice pod Ondfiejníkem,

e) koupi pozemku 1800/24 o v˘mûfie
86 m2 v k.ú. a obci Kunãice pod
Ondfiejníkem od V.·., Kunãice p.O.
a N.·., Kunãice p.O.

IV.  Z m o c À u j e :

starostu obce k podpisu dokumentÛ
schválen˘ch na V. zasedání Zastupitel-
stva obce konaného dne 12. 6. 2007

V.  N e p fi i j a l o   u s n e s e n í :

Odkládá projednání bodu 10 a) s tím, Ïe
zámûr prodeje tohoto pozemku bude zve-
fiejnûn v ON s moÏností vyjádfiení obãanÛ
a bude projednán na pfií‰tím zasedání ZO, 
10) a) odprodej pozemku p.ã. 1872/26 o

v˘mûfie 7 864 m2 v k.ú. a obci
Kunãice pod Ondfiejníkem P.H.,
Ostrava za cenu 250,- Kã za 1 m2.

V Kunãicích p.O., 12.6.2007

starosta obce: Bc. Michal Pavlita, v.r.
místostarosta: Oldfiich Harabi‰, v.r.

V¯TVARNÁ SOUTùÎ:
Kolektivní práce
Voda základ Ïivota - Z· Tyr‰ová 1. A
Mofie - M· Horní Kunãice pod Ondfiejníkem 
Îivá voda - Záhuní 1. tfi - Kalmusová Klára, KoÀarovská
Daniela, ·mahlíková Nela, Vo‰ická Anna 
U rybníka - Z· Ostravice 4.tfi 
Bez názvu - Z· Kunãice pod Ondfiejníkem 5.tfi - KaÀová
Katefiina, ¤ezníãková Katefiina, Tabachová Markéta, Mich-
nová Michaela 

I. kategorie - Matefiské ‰koly
1. místo Katefiina Látalová - M· Horní KPO - âistím tÛÀku

lesního potÛãku 
2. místo Edita Nûmcová - M· Dolní KPO - Îivot u vody 
3. místo Lenka Poledníková - M· Dolní KPO - Studánka v lese 

II. kategorie
1. místo Jakub Zádrapa - Z· Kunãice p.O. 1.tfi - Nemyj

auto, chytej ryby 
1. místo Klára Toflová - Z· Kunãice p.O. 1.tfi - Chci plout

po vodû parníkem 
2. místo ·imon Pavlíãek - Z· Kunãice p.O. 1.tfi - Odpoãí-

vám- u vody je klid a pohoda 
2. místo Veronika Lo‰Èáková - Z· Zahuní 2.tfi - Îivot v mofii 
3. místo Nikola BartoÀová - Z· Zahuní 2.tfi - Vodopád 
3. místo Sara Concu - Z· Jubilejní T.G. Masaryka Trojano-

vice 1.tfi - Bez názvu 

III. kategorie
1. místo Simona Ra‰ková - Z· Kunãice p.O. 3.tfi - Îivot v

mofii 
1. místo Dominik âajánek - Z· Kunãice p.O. 3.tfi - Sumec 
2. místo Luca Carallo - Z· Zahuní 4.tfi - U rybníka 
2. místo Tomá‰ Jurek - Z· Kunãice p.O. 3.tfi - Voda pro

zdrav˘ Ïivot 
2. místo Irena Válková - Z· Jubilejní T.G. Masaryka Troja-

novice 4.tfi - Bez názvu 
3. místo Markéta Maroszová - Z· Kunãice p.O. 4.tfi - Bez

názvu 
3. místo Tomá‰ Kfienek - Z· Kunãice p.O. 3.tfi - MÛj nejvût‰í

úlovek 
3. místo Jan Majer - Z· Kunãice p.O. 3.tfi - Korálov˘ útes 
3. místo Kristina ·imková - Z· Kunãice p.O. 3.tfi - Îelva 

IV. kategorie
1. místo Pfiádková - Z· Tyr‰ová 6.C - Zlaté rybky 
2. místo Sandra PotÛãková - Z· Tyr‰ová 6.C - TÛÀka s mûsícem

LITERÁRNÍ SOUTùÎ:
I. kategorie 4. a 5. tfi.
1. místo Lucie ¤ezníãková - Z·

Kunãice p.O. -  VODA,
VODA, VOëENKA

1. místo Tereza Mílková - Z· Ostravice - ÎIVÁ VODA
2. místo Robin Lipka - Z· Fren‰tát p.R. Záhuní - SPRCHA
2. místo Veronika âajánková, Julie Poláchová - Z· Kunãi-

ce p.O. - MO¤E
3. místo Jifií Lichnovsk˘ - Z· Fren‰tát p.R. Záhuní -

ZRÁDNÁ LUBINA
3. místo Lenka Hrubi‰ová - Z· Kunãice p.O. - U VODY

Uznání poroty-Jan Hill - Z· Ostravice - TA NA·E VODIâKA
- Dominika Závodná, Simona Janotová - Z· Kunãice p.O.

- VODA
- Jana Pánková - Z· Fren‰tát p.R. Záhuní - VODA
- Michael Urbásek - Z· Fren‰tát p.R.  Záhuní - LUBINA
- Kolektiv ÏákÛ 4. tfiídy - Z· Ostravice - MALÉ ZAMY·LENÍ
NAD VODOU

II. kategorie 6. a 7. tfi.
1. místo Kamil Maralík - Z· Kunãice p.O. - ÎIVÁ VODA
2. místo Patrik Pokorn˘, Jan Hlupík - Z· Kunãice p.O. -

KVùTY A DÍTù
2. místo Bohdana Kahánková, Anna-Marie Holu‰ová - Z·

Kunãice p.O. - SLOVA
3. místo Romana Knapková, Alena TuroÀová Z· Kunãice

p.O. - BRUSLA¤KY
Uznání poroty - Petra Závodná - Z· Kunãice p.O. - VODA
PRO V·ECHNY

III. kategorie 8. a 9. tfi.
1. místo Petra Havlíãková - Z· Kunãice p.O. - VODA
2. místo Monika Ondruchová, Martina ¤ezníãková - Z·

Kunãice p.O. - LESNÍ ÎIVOT
2. místo AlÏbûta Henzlová, Michaela ¤ezníãková - Z·

Kunãice p.O. - VODA V LESE
3. místo Nikola Tichá, Vendula Tymlová - Z· Kunãice p.O.

- P¤ÍRODA NA ZEMI
3. místo Dana Heryánová, David Benda - Z· Kunãice p.O.

- DOBRÁ VODA
Uznání poroty  - ·tûpánka Hrubi‰ová, Lucie Zpûváková-
Z· Kunãice p.O. - PROUDY VODY

Za âSOP-Skalka Martin Urbánek a David Fojtík
http://www.csop-skalka.wz.cz

âSOP – Skalka v Kunãicích pod Ondfiejníkem jiÏ po 11 pofiádala v˘tvarnou
a literární soutûÏ tentokrát na téma: ÎIVÁ VODA. A tady máme v˘sledky:
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Kunãice pod Ondfiejníkem

Z historie MO âSâK (2)
Pokraãování z minulého ãísla
Dne 16. 3. 1953 byla zaloÏena MO

âSâK v Kunãicích p. O. První a nûkolika-
letá pfiedsedkynû Svatava Milatová jiÏ
neÏije, stejnû jako mÛj pfiedchÛdce
MUDr. Franti‰ek Baãa, kter˘ pracoval pfii
zakládání jako místopfiedseda, v dal‰ím
období stfiídavû jako pfiedseda a místop-
fiedseda. Jednatel byl pan faráfi ·vehla,
kter˘ Ïije v jiÏních âechách. Z dal‰ích
zakládajících ãlenÛ to byl pan Valent˘n
·tefek, Zdenûk Skfiínsk˘, Antonín Va‰ek,
Jifiina  ·rubafiová, Terezie ·mifiáková, Julie
Nûmcová, Vlasta Soukupová, Anna Par-
mová, Viktor Vrabel, AneÏka Valentová.

âlenové âSâK se zapojovali do zdra-
votnicko preventivní osvûtové ãinnosti,
kulturní ãinnosti i ostatního vefiejného
Ïivota. Provádûli nábor dárcÛ krve, kdy

se odbûr provádûl v matefiské ‰kole u
kostela. Pfiijela i pojízdná zubní ambu-
lance pro ‰kolní mládeÏ.Do‰lo k vyba-
vení zdrav. bra‰en zdravotnick˘m mate-
riálem. Zdravotní hlídky zaji‰Èovaly
zdravotnick˘ dozor pfii v‰ech vût‰ích
kulturních a sportovních akcích jako
spartakiáda, cyklistické závody, orien-
taãní bûhy, turistick˘ pochod Po sto-
pách partyzánÛ aj.

Na ‰kolách byly sestaveny zdravotní
hlídky a kaÏdoroãnû probíhaly soutûÏe
zdravotních hlídek, vÏdy pomûrnû
s dobr˘m umístûním, postoupením do
okresního a krajského kola. Na pfiípravû
se spolupodílely ãlenky âSâK.Jinak
kaÏdoroãnû pomoc pfii dárcovství krve a
snaha získávat nové dárce, brigádnická
ãinnost, pomoc JZD pfii noãních v˘Ïla-

tech, su‰ení sena, osvûtová ãinnost, kul-
turní ãinnost.

Ze zdravotních sester a dobrovol-
n˘ch sester âSâK byla vytvofiena pod
vedením Vlasty Soukupové, Svatavy
Milatové a ·tûpánky BÛãkové kulturní
brigáda, která zajíÏdûla do rÛzn˘ch
organizací v okrese, kde vystupovala na
v˘roãních schÛzích, plesech a jin˘ch
kulturních akcích.

- pokraãování pfií‰tû -

Jubilanti
v mûsíci ãervenci 
oslaví svá Ïivotní 

jubilea tito obãané

Vlasta Kahánková 85 let
Jarmila Jurná 85 let
Josef Vyroubal 84 let
Franti‰ek MÏik 84 let
Jifiina Glogowská 84 let
Milada ·rubafiová 82 let
Ludmila Maralíková 75 let
Ludmila Barto‰ová 75 let
Vûdunka Wawroszová 70 let
Bedfii‰ka Dostálková 65 let
Pavel ·vajka 60 let
Anna ¤ezníãková 60 let

a v mûsíci srpnu oslaví svá Ïivotní
jubilea tito obãané

Ludmila Kociánová 84 let
BoÏena Hrubi‰ová 84 let
Franti‰ek Zika 83 let
Marie Valá‰ková 82 let
Horst Trebuna 65 let
Václav Petr 65 let
Miroslav Jurek 60 let
Ωudmila Mylková 60 let
Václav Krko‰ka 60 let

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

Rozlouãení
V mûsíci ãervnu jsme se naposledy
rozlouãili s paní Vlastou ·rubafiovou,
Marií Michnovou, Pavlem Kopfiivou,
BoÏenou Brhelovou a Franti‰kem
Mohylou.

Vzpomínky
Dne 19. ãervence 2007 vzpomínáme
1. v˘roãí  úmrtí pana Jana ·ilbacha.
ManÏelka Jindra, syn Marek s rodi-
nou a dcera Silvie s rodinou

Dne 1. ãervence 2007 uplyne 1. v˘-
roãí  od úmrtí paní Marie Adamcové.
Vzpomíná maminka Jindfii‰ka Halamí-
ková,  manÏel Jan, synové Pavel a Petr
s rodinami a dcera Karla s rodinou

Svozov˘ kalendáfi
komunálního odpadu
na 2. pololetí 2007

Kunãice pod Ondfiejníkem

Svozov˘ den: âtvrtek
5. ãervenec dolní
12. ãervenec horní
19. ãervenec dolní
26. ãervenec horní
2. srpen dolní
9. srpen horní
16. srpen dolní
23. srpen horní
30. srpen dolní
6. záfií horní
13. záfií dolní
20. záfií horní
27. záfií dolní
4. fiíjen horní
11. fiíjen dolní
18. fiíjen horní
25. fiíjen dolní
1.  listopad horní
8. listopad dolní
15. listopad horní
22. listopad dolní
29. listopad horní
6. prosinec dolní
13. prosinec horní
20. prosinec dolní
27. prosinec horní

Sbûr nebezpeãného a velkoobjemového
odpadu bude 22. záfií 2007, sbûr Ïelezné-
ho ‰rotu bude proveden aÏ na jafie 2008.
Podrobnûj‰í informace budou zvefiejnûny
v obecních novinách.

V Informaãním centru mûsta ve
Fren‰tátû p. R. máte moÏnost zakoupit
sbírku básní s názvem KRATIâKY, které
vy‰ly ãesko – hebrejsky. Autorkou básní
je Edna Amit (Lilly Bobaschová), která
se narodila 20.10 1927 v Prostûjovû.
Zde proÏila ve velké rodinû ‰Èastné dût-
ství, aÏ do nacistické okupace v roce
1939. V necel˘ch 15 letech byla 30.
ãervna 1942 odvleãena do Terezína,
odtud v záfií 1944 do koncentraãního
tábora Auschwitz (Osvûtim). Následo-
val pracovní tábor Freiberg u DráÏìan,
pak koncentraãní tábor Mauthausen,
kde byla s matkou v roce 1945 osvobo-
zena. Vrátily se do Prostûjova a doufa-
ly, Ïe najdou nûkoho z rodiny. Ale
nikdo nepfii‰el, v‰ichni zahynuli...

Od roku 1947 Ïije v Izraeli, kde se
setkala se sv˘m star‰ím bratrem Pavlem.
V kibucu Ginegar se provdala za Pavlo-
va kamaráda, kter˘ se narodil v Praze. 

Od mládí se zajímá o umûní. Ve vol-
ném ãase maluje, v poslední dobû pí‰e
„kratiãky“ – krátké básniãky. V roce
2004 vy‰ly hebrejsky. Na obálce sbírky
básní je její obraz, kter˘ namalovala
v Terezínû. Dnes je vystaven v Îidov-
ském muzeu v Praze v rámci dûtsk˘ch
kreseb.

Kratiãky vy‰ly díky finanãní podpofie
Mûsta Prostûjova a Îidovského muzea
v Praze, taktéÏ velké díky patfií paní
Mgr. Evû Strnadlové za v‰e, co pro
vydání sbírky udûlala a paní Maud
Michal Beerové za pomoc s pfiekladem
do ãe‰tiny.

âesko – hebrejské básnû
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„Táák, dûtsk˘ den je za námi“, mnula
jsem si ruce. Teì uÏ Ïádné milé povinnos-
ti, Ïádné organizování snad aÏ do dal‰ího
plesu pro rodiãe a pfiátele na‰í ‰koly. (Jako
jedna z ãlenÛ místního SRPd· totiÏ párkrát
do roka nûjak˘ ten úkol dostanu).

Vtom „crrr, crrr…“telefon. „Joli, mohla
bys napsat nûjak˘ ãláneãek do novin o
tom dûtském dnu, já to urãitû nestihnu,
máme oslavy…., jó, a v pondûlí to musí
b˘t na obci, tak ãau a dík! Ale, ale
já…….NeÏ jsem se staãila vzpamatovat,
ãern˘ Petr mi zÛstal v ruce a telefon
ohluchnul. Paráda! Vidina pohodového
víkendu byla ta tam. V hlavû totální
prázdno! VÏdyÈ já tam ani nebyla!!! Nóó,
vlastnû byla, ale celou akci jsem sledova-
la z velikého povzdálí ‰kolní cviãné

kuchyÀky. Letos stejnû jako loni na mû
naloÏili bfiímû pfiípravy a peãení tolik oblí-
ben˘ch bramborákÛ. Funkce celkem
pohodová. Pûknû v klídku, za bukem,
nikdo neotravuje…Tûsto se povedlo, první
placka skvûlá. Ale co to, smûs zaãíná fiíd-
nout! Pfiíãina? Nové brambory! Chytám
stres! Pfiichází první zájemci, placky se
pfiipékají, nervozita stoupá, zásoby
mouky, které kradu ze zásob ÏákÛ 9. tfiídy
se tenãí…Zahu‰Èuji tûsto!!! Dafií se to! Na
konci „smûny“ uÏ jde v‰e jak po másle.
Kolegynû „S“ ochotnû asistuje. Placky
naposled!! Slíbila jsem si. 

Své dûti jsem zahlédla jen párkrát
oknem kuchynû  a jen jedinkrát jsem si
odskoãila do centra dûní v areálu ‰kolní-
ho hfii‰tû, abych na vlastní oãi vidûla
atrakci celého odpoledne. Houf dûtí a
rodiãÛ neustále okupoval obrovsk˘ sladk˘
stÛl, pln˘ nejrÛznûj‰ích laskomin, jako
byla cukrová vata, dortíky, které si dûti
samy podle fantazie zdobily, marcipánová
dílna, kde si odváÏní tvofiili ozdoby
z chutné hmoty a dal‰í. A co bylo nejfan-
tastiãtûj‰í? Sen v‰ech mlsounÛ! Fontána
s neustále tekoucí ãokoládou pro pfiípravu
ovocného fondue. Ale dost bylo jídla!
Dûti si mohly tradiãnû vyzkou‰et nejrÛz-
nûj‰í sportovní aktivity, jako byla napfií-
klad chÛze na chÛdách, jízda zruãnosti na
kolech, stfielba ze vzduchovky, ãesání
‰kolních tfie‰ní….(P‰‰‰t, nevolejte fiedite-
li!). Zkrátka, mnoho bylo záÏitkÛ a za to
v‰e vdûãíme ochotû v‰ech obãansk˘ch
organizací na‰í obce podílet se na akci
pro na‰e nejmen‰í. Nespokojení zÛstali
snad jen náctiletí, které v podveãer vábily
taneãní rytmy  dj. Radka Kuchafie, oãeká-
vali tradiãní letní veãer, kter˘ jsme ov‰em
letos vy‰krkli. Chyba, poãasí jako
naschvál ideální! Tak tfieba pfií‰tû dûcka!

No, na závûr speciální podûkování p.
Slezákové a Kocincové a jejich ‰ik t˘mu
za sladkou show, pekárnû VIAL za rohlí-
kovou dotaci a to by snad bylo v‰e. Tak a
teì jen to „lejstro“ donést na „obec“….

Z SRPd· v Kunãicích p. O. 
Jolana Bartoníãková

·kola chuti

Od 26. bfiezna do
20.kvûtna 2007 probûhla
internetová vûdomostní
soutûÏ SOVÍ QÍZ. Tuto

soutûÏ pofiádala Z· a M·
Jindfiichov  v okrese Bruntál –

www.zsjindrichov.cz
SoutûÏ se skládala z osmi soutûÏních

kol ( jedno kolo obsahovalo 10 otázek a
trvalo  jeden t˘den) a byla navrÏena jako
vûdomostní test sloÏen˘ z uzavfien˘ch
otázek, na které soutûÏící odpovídali
v˘bûrem jedné ze tfií moÏností. VÏdy byla
pouze jedna odpovûì správná. Za kaÏdou
správnû zodpovûzenou otázku získávali
soutûÏící jeden bod, za v‰echna kola tak
mohli získat maximálnû 80 bodÛ. 

SoutûÏ byla urãena pro Ïáky ve vûku
10-15 let.

KaÏd˘ soutûÏící mûl moÏnost si otázky
nejdfiíve vytisknout, odpovûdi vyhledat
v libovoln˘ch informaãních zdrojích a
poté soutûÏní kolo odehrát. Otázky vûdo-
mostního testu zasahovaly do mnoha
oblastí – pfiírodopis, technika, dûjepis,
zemûpis, chemie, sport, jazyk ãesk˘, lite-
ratura, film, fyzika, matematika ………

Pofiadatelé soutûÏe pfiipravili pro soutû-
Ïící hodnotné ceny: osobní poãítaã, digi-
tální fotoaparáty, DVD pfiehrávaã, mobil-
ní telefony, MP3 pfiehrávaãe atd. Tyto
ceny pfiilákaly velkou spoustu soutûÏí-
cích, zaregistrováno jich bylo celkem
1161. 

Z na‰í ‰koly se do soutûÏe pfiihlásilo 27
ÏákÛ, jen 5 z nich ale soutûÏ dokonãilo a
odpovûdûlo na v‰ech 80 otázek. âtyfii
Ïáci také byli ocenûni a umístili se takto:

23. místo – Bohdana Kahánková, 
6. roãník  (76 bodÛ)

24. místo – Robert Polách, 
6 roãník  (76 bodÛ)

44. místo – Krist˘na Petrová, 
9. roãník (71 bodÛ)

45. místo – Stanislava Byrtusová, 
9. roãník (71 bodÛ)

V‰ech 8 kol také odehrál Ïák 9. roãní-
ku Jan Lanãa, získal 60 bodÛ.

Pavlína MaÀasová, 
uãitelka 2. stupnû

Malujeme, soutûÏíme…, 
vyhráváme, ocenûní dostáváme

I leto‰ní ‰kolní rok konãíme mnoha
v˘tvarn˘mi úspûchy.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravû
vyhlásil soutûÏ na téma „Dûti a mládeÏ
bez nikotinu“.

V krajském kole se umístili:
1. místo – Jakub Zádrapa, 1. tfi.
3. místo – Markéta Tabachová, 5. tfi.
Zvlá‰tní cena – Anna Zádrapová
DÛm dûtí a mládeÏe Ostrava-Poruba

vyhlásil soutûÏ „Malovaná písniãka“.
V krajském kole byla ocenûna:
2.   místo – Iva Maralíková, 5. tfi.
„PoÏární ochrana oãima dûtí“.
V okresním kole se ve sv˘ch katego-

riích umístili:
1.   místo – Anna Zádrapová
1.   místo – Jakub Zádrapa, 1. tfi.
2.   místo – Michael Jurek, 5. tfi.
âestné uznání – Tomá‰ Jurek, 3. tfi.
V krajském kole této soutûÏe byli

úspû‰ní:
1.  místo - Anna Zádrapová
2.  místo – Michael Jurek, 5. tfi.
Mezinárodní v˘tvarná soutûÏ

„Barevn˘ svût“ byla  vyhlá‰ena, jako jiÏ
kaÏdoroãnû, v Tfiinci . Zde byla úspû‰ná
Anna Zádrapová, která získala ocenûní
poroty.

Památník Terezín vyhlásil soutûÏ
s názvem „Jaké bude 21. století?“.

Kolektivní cenu získaly tyto na‰e
dûti: Michael Jurek, Anna Zádrapová,
Tomá‰ Jurek, Katefiina KáÀová, Magda-
lena Strnadlová, Jakub Zádrapa, Katefii-
na ¤ezníãková, Markéta Tabachová.

Cestovní kanceláfi Jifií Kalousek
vyhlásila soutûÏ „Bájeãné prázdniny“.

3. místo - Jakub Zádrapa, 1.tfi.
V‰em mlad˘m v˘tvarníkÛm pfieji

prázdniny plné sluníãka a dal‰í v˘tvar-
né úspûchy v novém ‰kolním roce.        

Eva Halatová

Internetová vûdomostní soutûÏ SOVÍ QÍZ 2007
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V pátek 29. ãervna 2007 byl v kunãic-
ké ‰kole ukonãen ‰kolní rok. V‰ichni Ïáci
a uãitelé  se  se‰li ve ‰kolní tûlocviãnû,
kde probûhlo vefiejné  vyhodnocení stu-
dijních v˘sledkÛ, chování, soutûÏí a dal-
‰ích ‰kolních i mimo‰kolních aktivit. Oce-
nûné dûti byly za své v˘kony odmûnûny
knihou nebo vûcn˘m darem zakoupen˘m
z prostfiedkÛ SRPd·. Nechybûlo ani slav-
nostní rozlouãení s  Ïáky deváté tfiídy,
jimÏ pfiedal pamûtní listy fieditel ‰koly a
upomínkové pfiedmûty starosta obce  Bc.
Michal Pavlita. ShromáÏdûní se aktivnû
úãastnil také pfiedseda ·kolské rady pan
Zdenûk Strnadel. Nakonec se Ïáci roze‰li
do sv˘ch tfiíd, kde jim tfiídní uãitelé rozda-
li vysvûdãení a prázdniny mohly zaãít.

A jaké byly celkové v˘sledky
za 2. pololetí ‰kolního roku?

Letos na I. stupni prospûlo v‰ech 81
ÏákÛ, z toho s vyznamenáním 66 ÏákÛ.
Na II. stupni prospûlo z 82 ÏákÛ 78,
z toho 16 s vyznamenáním, tfii Ïáci mají
odloÏenou klasifikaci ze zdravotních
dÛvodÛ, jeden Ïák neprospûl a v srpnu
musí projít opravnou zkou‰kou. PrÛmûrn˘
prospûch ‰koly dosáhl hodnoty 1,50. 

Samé jedniãky si domÛ 
odneslo 42  ÏákÛ:

1. tfiída: Jifií Bartoníãek, Matt-
hias Bettin, Lucie BlaÏková,
Miroslava âajánková, Jifií Mysli-
kovjan, ·imon Pavlíãek, David
Sladk˘, Barbora Slívová, Karolí-
na ·igutová, Klára Toflová,
Jakub Zádrapa,

2. tfiída: Ester Bri‰ová, Martin
Havlíãek, Tomá‰ Führer, Nikola
Huãíková,   Michaela KeÀová,
Karolína Petrová, Petr Pustka,
Libor Vanûk,

3. tfiída: Luká‰ Bernartík,
Natálie Burelová, Dominik
âajánek, Ivana âajánková,
Aneta Janáãová, Tomá‰ Jurek,

Jan Majer, Simona Ra‰ková, Radek ¤ezní-
ãek, Markéta Vyroubalová,

4. tfiída: Veronika âajánková, Lenka
Hrubi‰ová, Markéta Maroszová, Lucie
¤ezníãková, Dominika Závodná,

5. tfiída: Michael Jurek, Katefiina ¤ezníã-
ková, Ivana Maralíková, Vojtûch Nûmec,

6. tfiída: Anna Marie Holu‰ová, Karolí-
na Vyroubalová,

8. tfiída: Krist˘na Vyroubalová,

9. tfiída: Krist˘na Petrová.

Vyznamenání dále získali:
1. tfiída: Nikola ·tefková
2. tfiída: Nikola Klim‰ová, Zbynûk Kfie-

nek, Tomá‰ Muras, Adam Nevfiiva, Iveta
Zpûváková, Kristián ·upola, Jan Adamãík,

3. tfiída: Martin Kopãil, Tomá‰ Kfienek, Jan
Roztoãil, Kristina ·imková, Libor ·majstrla,

4. tfiída: ·imon Bartoníãek, Emil Huãík,
Simona Janotová, TaÈána Par˘zková, Julie
Polachová, Jakub ·tefek, David ·enk, Jana
·tefková, Viktorie ·upolová,

5. tfiída: Tom KeÀo, Jarmila MagdoÀová,
Magdalena Strnadlová, Lenka ·igutová,
Markéta Tabachová, Luká‰ Weselowski,

6. tfiída: Jana âernochová, Bohdana
Kahánková, Kamil Maralík, Jakub ·tefek,
Alena TuroÀová,

7. tfiída: Klára Janáãová, Barbora Ko-
Ïu‰níková, Alena Telváková,

8. tfiída: Petra Havlíãková, Denisa
Rybáfiová, Dana Heryánová,

9. tfiída: Stanislava Byrtusová.
Za celé druhé pololetí tfiídní uãitelé

udûlili 48 pochval a 17 kázeÀsk˘ch trestÛ,

fieditel ‰koly ocenil pochvalou 7 ÏákÛ.
Jedniãku z chování získalo v‰ech 162
ÏákÛ, chování jednoho Ïáka bylo ohod-
noceno tfietím stupnûm.

V uãitelském sboru jsme se louãili
s Mgr. ZdeÀkou Îídkovou (nûmeck˘ jazyk)
a Pavlínou JalÛvkovou (anglick˘ jazyk-
zástup), obûma kolegyním jsme podûkova-
li za odvedenou práci pro Ïáky a pro ‰kolu.

Na závûr ‰kolního roku letos dûkujeme
SRPd·, které obûtavû pfiipravilo v minul˘ch
mûsících pro mládeÏ zdafiilé  akce (Ma‰kar-
ní rej, ·kola chuti) a navíc v˘razn˘m zpÛ-
sobem finanãnû pfiispûlo na ‰kolní aktivity. 

Za celoroãní kvalitní v˘kony dûkujeme
kolegÛm-uãitelÛm, ostatním zamûstnan-
cÛm i externím vedoucím zájmov˘ch
krouÏkÛ a v‰em pfiejeme pfiíjemnou dovo-
lenou. Ocenûní a podûkování adresujeme
také v‰em sponzorÛm, obûtav˘m rodiãÛm
a dal‰ím pfiíznivcÛm ‰koly. vedení ‰koly

·kola konãí, prázdniny zaãínají…
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O tom, Ïe dûti 1. tfiídy jsou velmi rády ve
‰kole, svûdãí jejich nad‰ení, s jak˘m oãekáva-
ly noc strávenou ve ‰kole. Je pátek 15. 6.,
v‰ední den, ve tfiídách se normálnû uãí.
V poledne je obûd, a pak hajdy do druÏiny
nebo domÛ pfiipravit se na odpoledne. V 15.
30 hodin jsme se se‰li ve tfiídû a o nûkolik
minut pozdûji vy‰li na spoleãnou vycházku
spojenou se sportem. Vyãerpaní jsme ãekali
na veãefii – objednanou pizzu.To byla dobro-
ta! A po veãefii – mouãníky od skvûl˘ch mami-
nek! Na chvíli odpoãinek, po kterém nás
ãekaly hry, tombola, lampiónov˘ prÛvod pln˘
rozzáfien˘ch lampiónÛ. Po procházce jsme

krásnû rozzáfiené lampióny odloÏili a ãekala
nás oãekávaná stezka odvahy. Na tento oka-
mÏik se cel˘ veãer v‰ichni tû‰ili a nutno dodat,
Ïe dûti ji hravû pro‰ly. Na jejím konci kaÏd˘
dostal potvrzení o zvládnutí stra‰idelné cesty.
Dûti sr‰ely ‰tûstím ze splnûného úkolu. Po
návratu do ‰koly – rychle um˘t, pfiipravit pelí-
‰ek a dobrou noc! Ve tfiídû je sly‰et je‰tû pár
‰eptajících dûtí, ale za pár chvilek spokojenû
chrupou. A uÏ je tu nov˘ den. Budíãek! Snída-
nû! Sbalit si a ‰up domÛ. Dûtem se pobyt líbil.
Na spoleãnû strávené chvíle budeme vzpomí-
nat a vyprávût nejhezãí dojmy rodiãÛm. 

Chci podûkovat v‰em rodiãÛm, ktefií mi
pfii této akci pomohli. Dûkuji za sebe a dûti
– jejich tváfiiãky mluvily za v‰e.

Eva Halatová, tfiídní uãitelka

V pátek 8. ãervna  nav‰tívila  na‰e 8. a
9. tfiída koncentraãní tábory Osvûtim a Bir-
kenau v Polsku. Z Kunãic jsme vyrazili pfii-
bliÏnû v 5.00 hodin ráno a na místo samot-
né jsme bez problémÛ dojeli asi v 7,30.

Tato v˘jimeãná exkurze nám pomohla
pochopit alespoÀ ãást hrÛzného bûsnûní 2.
svûtové války a lidského, ãi spí‰e nelidské-
ho utrpení v ní.

Po zhruba tfiíhodinové prohlídce jsme
se autobusem pfiesunuli do Wieliczky.
Solné doly na nás po hrÛzné prohlídce
Osvûtimi pÛsobily jako balzám. V hloubce
125 m jsme procházeli stísnûn˘mi chod-
biãkami a vysok˘mi sínûmi, v nichÏ v‰ech-
ny v˘jevy, vãetnû dvou kaplí, byly vytesá-
ny a vyrobeny ze soli.

Zpût na zemsk˘ povrch nás bezpeãnû
vyvezl v˘tah, coÏ bylo pro mnohé z nás
nev‰edním záÏitkem.

V˘klad polsk˘ch prÛvodcÛ v jejich rod-
ném jazyce by nám asi mnoho nedal, a tak
nám na‰e paní uãitelky ochotnû jejich slova
pfiekládaly, za coÏ jim patfií podûkování.

DomÛ jsme se vrátili s bohatstvím záÏit-
kÛ kolem 22,00hodin veãer

Stanislava Byrtusová, Ïákynû 9. tfi.

• V této lokalitû nebo okruhu 10 km rodinn˘
domek v cenû asi od 1,3  do 1,7 mil. Kã.
Kontakt: tel. 606 357 827, 728 242 808

✧ KOUPÍM

• ·estiletého kfiíÏence nûmeckého ovãáka las-
kav˘m a trpûliv˘m lidem vlastnícím zahradu.
Inf. na tel. ã. 556 850 459 – po 20.00 h.

✧ DARUJI• Rodinn˘ domek se zahrádkou  1 + 1, ãást.
podsklepen˘, hospodáfi. budova, elektrika,
vefiejn˘ vodovod + MANSARDA – v Kunãi-
cích pod Ondfiejníkem – v centru obce.
Mobil:  605 263 047

✧ PRODÁM

Za poznáním do Polska

¤ímskokatolická farnost v Kunãicích pod Ondfiejníkem 
zve v‰echny na poutní slavnost sv. Máfií Magalény 
sobota 21. ãervence: m‰e svatá u kapliãky sv. M. Magdalény na pomezí Kunãic a Kozlovic v 15.00 h. 
nedûle 22 ãervence: hlavní pouÈ - m‰e svaté ve farním kostele v 8.30 a 10.30

Za celou farnost se na v‰echny tû‰í P. Václav Tomiczek

Z pátku 22. 6. na sobotu 23. 6. se ‰esÈáci louãili se ‰kolním rokem stylovû – tedy právû
ve ‰kole. V prvé fiadû bych moc ráda podûkovala v‰em maminkám, které dûtem napekly
v˘teãné sladké dobroty. A bylo toho tolik, Ïe se ba‰tilo je‰tû v pondûlí ráno. Ale pobyt ve
‰kole nebyl samozfiejmû jen o jídle. Îáci si zahráli turnaj v pfiehazované, kluci Jakub ·te-
fek a Martin ·oukal nám popsali a ukázali pravidla boje v zápase fiecko - fiímském, pak
v‰ichni  hledali poklad v areálu ‰koly. Vítûzem, kter˘ se s ostatními samozfiejmû rozdûlil,
byl Robert Polách. Následovalo  diskotaãení a hry v tûlocviãnû. Opékání bufitÛ jsme stih-
li právû do zaãátku de‰tû. Po „‰kolním“ kinû jsme zalehli do spacákÛ a aã  toho nikdo z
nás mnoho nenaspal, vûfiím, Ïe se dûtem ãas stráven˘ ve ‰kole takto netradiãnû líbil a
kolektiv ‰esté tfiídy je‰tû více stmelil. A. Charbuláková, tfiídní uãitelka

PáÈáci dûkují rodiãÛm
Díky rodiãÛm p. Maralíkové, p. ·igu-

tové, pí. Tichovské a manÏelÛm Nûmco-
v˘m si Ïáci páté tfiídy mohli fiádnû uÏít
v˘let na Pustevnách na chatû Zmrzl˘.
Díky panu Radimu Jurkovi si vûci nemu-
seli nést na zádech, ale byly jim doveze-
ny aÏ na místo. Bylo to jen dobfie, neboÈ
jsme mûli vût‰í prostor pro hry. Nav‰tívili
jsme âertÛv ml˘n, kde si na âertovû stole
zahráli kluci karty. V devût hodin veãer
jsme se vydali na Pustevny, kde se nám
naskytl krásn˘ pohled na osvûtlen˘ Fren-
‰tát p. R. Nejvíce se dûti tû‰ily na stezku
odvahy v délce 1,5 km. Sice chvíli pole-
mizovaly o tom, zda-li by se nemohl na
trati objevit medvûd, kter˘ se  pr˘  zatou-
lal na Knûhyni, ale nakonec v‰e dobfie
dopadlo a v‰ichni ‰Èastnû do‰li do cíle.
Poté  ulehli pod hvûzdami a povídali si
snad aÏ do rána. Zpáteãní cestu jsme
museli urychlit, protoÏe se nad námi
zaãaly stahovat mraky. Díky hodn˘m
rodiãÛm jsme nemuseli uklízet a co nej-
rychleji, i kdyÏ znaãnû unaveni, jsme
spûchali k domovÛm.

Byl to ná‰ poslední spoleãn˘ v˘let.
Podle reakcí dûtí se snad i moc povedl, a
to i díky tomu, jak byly dûti bájeãné. 
S dûtmi, které odcházejí na druh˘ stupeÀ
jsem se uÏ rozlouãila, ale chtûla bych
touto cestou podûkovat v‰em rodiãÛm,
ktefií nám v prÛbûhu dvou let mnohokrát
pomáhali. AÈ uÏ to bylo pfii organizování
soutûÏí, pfii zaji‰Èování vûcn˘ch cen pro
dûti ãi peãení rÛzn˘ch dobrÛtek na v˘le-
ty, ale také dûkuji za finanãní pfiíspûvky
ze stran rodiãÛ Moc dobfie se mi s vámi
spolupracovalo a moc vám za to dûkuji.

tfiídní uãitelka, Pavla Mynáfiová

Turnaj ‰kolních druÏstev
v minikopané

Okrskové sdruÏení ‰kolních druÏin
pofiádalo letos druh˘ roãník turnaje v
minikopané, kter˘ se konal 19.6. 2007
na hfii‰tích s umûl˘m trávníkem Z·
Komenského Fr˘dlant n.O.. Turnaje se
zúãastnili Ïáci Z· Komenského Fr˘dlant
n.O., Z· Nová Ves, Z· Ostravice, Z·
Janovice a také Z· K. Svolinského Kun-
ãice p.O. .DruÏstvo na‰í ·D reprezento-
vali Ïáci 1. - 4. tfiídy: D. Sladk˘ - 1.tfi., T.
Führer - 2.tfi., T. Jurek - 3.tfi., J. Majer -
3tfi., L. Bernatík - 3.tfi. a D. ·enk - 4.tfi. a
vybojovali krásné druhé místo. K tomu-
to v˘sledku jim blahopfiejeme.
Ivana Myslikovjanová, vychovatelka ·D

Zahraniãní exkurzi do koncentraãních
táborÛ v Polsku chceme pofiádat pravidel-
nû obrok vÏdy pro nejstar‰í roãníky. Vlast-
nímu v˘jezdu pfiedchází pfiíprava ÏákÛ
spojená s vyhledáváním dostupn˘ch
informací, po absolvování je exkurze ve
‰kole vyhodnocena a Ïáci pfiipravují
v˘stupní informaãní panel. Leto‰ní premi-
érov˘ v˘jezd organizaãnû zajistily na jed-
niãku paní tfiídní uãitelky Lenka Golová a
Marie Kahánková, které po návratu oce-
nily dÛstojné vystupování na‰ich nejstar-
‰ích ÏákÛ nejen na pietních místech.
Podûkování náleÏí také SRPd· za finanã-
ní pfiíspûvek na dopravu ve v˘‰i 5.000,-
Kã. Martin Majer, fieditel ‰koly

(Po)nocování ve ‰kole

Noc prvÀáãkÛ ve ‰kole
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Dûti tfietí tfiídy se mohly zúãastnit pro-
gramu, kter˘ mûl posílit kamarádské
vztahy v kolektivu a umoÏnit jim poznat
své spoluÏáky v jin˘ch situacích neÏ pfii
vyuãování. 8. ãervna po vyuãování se
v‰ichni se‰li pfied ‰kolou s netrpûliv˘m
oãekáváním, co jim slibovan˘ program
pfiinese. Hned v úvodu v‰ichni zúãastnû-
ní museli prokázat velkou míru své
samostatnosti pfii stavûní stanového tábo-
ra, a pak uÏ mohli jít za zábavou. Byla
pro nû pfiipravena nauãná hra „O
poklad“, kterou  si zpestfiili sbíráním les-
ních jahod.

Po veãefii si dûti zahrály na hfii‰ti s
míãem a chystaly táborák k veãernímu
posezení se zpûvem a opékáním. KdyÏ se
setmûlo, ãekala je je‰tû jedna zkou‰ka –

stezka odvahy, ve které v‰echny obstály.
Sobotu jsme zahájili ranní rozcviãkou,
po snídani následovaly soutûÏe a spor-
tovní hry. Dûti se dozvûdûly mnoho
nového o sv˘ch kamarádech, získaly
poznatky o tábofiení a udûlaly velk˘
pokrok pfii svém osamostatÀování. 

Pfii této akci nám byli velmi nápomoc-
ni i rodiãe – pfiivezli dfievo na táborák,
maminky poskytly dûtem obãerstvení a
upekly bábovky, coÏ uvítali hlavnû dobfií
jedlíci. Jmenovitû za pomoc dûkuji p.
¤ezníãkové, p. Bernatíkové, p. Janasové,
p. Ra‰kové, p. ·a‰mové, manÏelÛm Kfien-
kov˘m a manÏelÛm Jurkov˘m a Janû Kli-
me‰ové, která vypomohla pfii organizaci
a dozoru nad dûtmi. 

Markéta Jurková, tfiídní uãitelka

Stanování tfieÈákÛ

Koncem minulého mûsíce, jiÏ po uzá-
vûrce Obecních novin, probûhl v areálu TJ
Sokol II. roãník Zábavného odpoledne pro
dûti i dospûlé. Programová nabídka byla
pestrá a dokázala zabavit snad v‰echny
náv‰tûvníky napfiíã rÛzn˘mi generacemi.

Do bohatého programu se ve‰ly nejen
rÛzné stfiedovûké hry a soutûÏe, mal˘ stfie-
dovûk˘ fiemesln˘ tábor, ale také skákací
hrad a elektrické ãtyfikolky pro dûti. V
rámci ukázek probûhly ukázky z v˘cviku
pejskÛ, ‰ermífisk˘ "kurz" a nádherné ukázky
bfii‰ních orientálních tancÛ, vãetnû noãní-
ho pfiídavku po desáté hodinû. ·koda jen,
Ïe nepfiijeli leteãtí modeláfii z Fren‰tátu p.R.

Náv‰tûvnost byla do jisté míry prÛbûÏná,
ale i tak odhadem dosáhla celkem asi  500
(z toho asi 150 dûtí) náv‰tûvníkÛ, coÏ si mys-
líme, Ïe je úspû‰né. Tuto akci také nav‰tívili
i vzácní hosté - nûktefií starostové z okolních
obcí a poslanci Poslanecké snûmovny âR
(ing. Karel Sehofi, ing. Pavel Hrnãífi).

Na zaji‰tûní akce se podílela celá fiada
jednotlivcÛ z rÛzn˘ch organizací a zájmo-
v˘ch skupin (MS ODS Kunãice p.O., Vla-
steneck˘ klub, TJ Sokol Kunãice p.O.-
oddíl kopané, SHD Kunãice p.O., Kynolo-
gick˘ klub Kozlovice, taneãní skupina
Monas Habibis a dal‰í).

Dûkujeme v‰em dûtem a náv‰tûvníkÛm
za náv‰tûvu i za podporu a tû‰íme se na
dal‰í spoleãné setkání. 

Petr Try‰ãuk
MS ODS Kunãice pod Ondfiejníkem 

Den památky obûtí komunismu
Lidé mají vrozenou schopnost zapomínat na to ‰patné, co je v Ïivotû potkalo a

vzpomínají spí‰e jen na to dobré. Tato vlastnost nám sice na jednu stranu umoÏÀuje
o poznání snadnûj‰í Ïivot, ale nemûlo by se tak nikdy stát na úkor národní pamûti.

I proto je tfieba vzpomenout 27. ãerven, kter˘ se slaví jako "Den památky obûtí
komunismu". Toto datum nebylo zvoleno náhodou. V tento den byla v roce 1950
popravena obû‰ením Dr. Milada Horáková. Dr. Milada Horáková se ve svûtû stala
symbolem bojovnice proti komunistické totalitû, která se v tehdej‰ím âeskosloven-
sku chopila moci. Spolu s Miladou Horákovou byli popraveni O. Pecl a J. Buchal –
‰lo tehdy o první politické vraÏdy spáchané ãeskoslovenskou justicí, která byla pod-
fiízena vládû KSâ a StB. Tímto dnem byly také spu‰tûny politicky inscenované pro-
cesy, které v pfií‰tích letech postihly tisíce lidí.

Nezapomínejme tedy na jakékoliv bezpráví, které nám bylo v minulosti uãinû-
no. Obzvlá‰tû v pfiípadech, kdy se rány zcela nezahojily.

Petr Try‰ãuk, Vlasteneck˘ klub

Zábavné odpoledne 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
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Ze svûta internetu

www.kuncicepo.cz

V posledních letech zaznamenal Inter-
net nevídan˘ rozmach, a to i v rámci Kun-
ãic pod Ondfiejníkem. I pfies hornat˘ terén
na‰í obce, je zde k dispozici jiÏ nûkolik
moÏností, jak se k síti pfiipojit. Díky tomu
se i u nás stává globální síÈ jedním z nej-
dÛleÏitûj‰ích informaãních médií. 

V˘hodou Internetu je totiÏ velmi snad-
n˘ pfiístup i ke star‰ím informacím, jedno-
duché ovládání a vyhledávání. V rámci
tohoto trendu také Obecní úfiad v Kunãi-
cích p. o. pfiistoupil na pfielomu roku
2006/2007 na sv˘ch webov˘ch stránkách
k dílãím zmûnám. 

JiÏ tradiãnû se na obecním webu obje-
vují aktuální informace o dûní v obci
(napfi. mapy o vypínání proudu, pozvánky
na zastupitelstvo) a to je‰tû pfied vyjitím v
ON. Proto lze v‰em obãanÛm doporuãit
alespoÀ obãas obecní web nav‰tûvovat.

PrÛbûÏnû dochází k proãi‰tûní obec-
ních stránek od spamu (hlavnû nakumulo-
vaného za první rok provozu webu). Stále
ãastûji jsou provádûny aktualizace, jsou

doplÀovány nûkteré informace o obci,
pozvánky, reportáÏe, fotografie. Také zde
naleznete obecní noviny (ve formû PDF i
cel˘ch ãlánkÛ). 

Obecní web by se mûl stát uÏiteãn˘m
pomocníkem pro Ïivot v obci, zejména
co se t˘ãe dotazÛ, pozvánek na akce,
odkazÛ na sluÏby, lékafie atd. Abychom
v‰ak mohli takové moÏnosti nabídnout, je
tfieba i iniciativy obãanÛ, aby nám dali
podnûty, jaké dal‰í informace poÏadují a
pfiípadnû se zapojili do jejich prÛbûÏného
doplÀování.

Vyz˘vám tímto také v‰echny (firmy,
Ïivnostníky, sluÏby, lékafie a dal‰í) k pfie-
kontrolování údajÛ, které na webu Kunãic
p.O. jsou a o jejich pfiípadné opravení a
doplnûní. Petr Try‰ãuk

Poznámka: V tomto ãlánku pouÏité
údaje vycházejí ze vnitfiní statistiky
PHPRS systému, kter˘ pfii m˘ch pozorová-
ních dosahuje cca 5-15% oscilace oproti
renomovan˘m statistikám.

� Internetové stránky obecního
úfiadu Kunãice pod Ondfiejníkem
jiÏ nav‰tívilo témûfi pÛl milionu
identick˘ch náv‰tûvníkÛ.

Obecní web je médium, které
pÛsobí jako spí‰e informativní a
nemá tedy pfiíli‰ vysoké náv‰tûv-
nosti. UÏ 300 identick˘ch
náv‰tûv dennû, lze pro obec na‰í
velikosti povaÏovat za pfiíjemn˘
úspûch. 

Pfiesto se za první pÛlrok roku
2007 pfiiblíÏila náv‰tûvnost k
symbolické pÛlmilionové hrani-
ci. Náv‰tûvnost byla od 1. 1. do
27. 6. 2007 vypoãítána na 464
547 identick˘ch náv‰tûvníkÛ.
Nejvût‰í nárÛst byl zaznamenán
v únoru (pfies 100%). Nejvy‰‰í
denní náv‰tûvnost byla 14.4. a to
neuvûfiiteln˘ch 7156 identick˘ch
náv‰tûvníkÛ za jeden den.

V posledních letních dnech
náv‰tûvnost zájem o webové pre-
zentace vÏdy v˘raznû klesá a
jinak tomu není ani o na‰ich strá-
nek. Pfiesto se denní náv‰tûvnost i
dnes pohybuje v rozmezí 500 aÏ
2500 náv‰tûvníkÛ dennû.

âísla jsou samozfiejmû ovliv-
nûna mnoha faktory, vãetnû auto-
matick˘ch náv‰tûv robotÛ a dal‰í-
mi ru‰iv˘mi vlivy. Pfiesto je lze
brát za smûrodatné a porovnávat
s rokem pfiede‰l˘m nebo s okol-
ními obcemi. Petr Try‰ãuk
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Kunãice pod Ondfiejníkem

• Hledám spolumajitele a spolujezdce na
koni. Klisna je ustájena v Kunãicích p. O. u
paní Vereny Holly. Polovina ceny ustájení je
1.600,-Kã mûsíãnû. Více informací na tele-
fonním ãísle 775 218 844, 
e-mail: kokesova.marta@centrum.cz.

✧ HLEDÁM

Nabízím sluÏby 
fekálním vozem

Zaji‰Èuji odvoz:
• obsahu jímek • fekálií • 

• moãÛvky • odpadní vody • 
• kalÛ z ãistíren odpadních

vod apod. 

Vozidlo nebude z technick˘ch
dÛvodÛ v provozu v období 

od 1. 12. 2007 do 31. 3. 2008.

Objednávky pfiijímám 
do 15. listopadu 2007.

Kontakt: Alfred TuroÀ, 
Kunãice p. O. 312

tel./fax 556 850 218, 
mobil 602 709 805

KKAADDEE¤¤NNIICCTTVVÍÍ  JJAANNAA  RRAA··KKOOVVÁÁ
(horní konec,v budovû nad lékárnou)

nové ‰etrné barvy, melíry, trvalé

VAWOOM – NOVINKA V âR
vlasová kosmetika filmov˘ch hvûzd

(Laky, gely tuÏidla)
Tû‰ím se na Va‰í nav‰tûvu

OTEV¤ENO:
PO:    8:00 – 11:30
ÚT-ST: 8:00 – 14:30
âT-PÁ: 8:00 – 17:00

SO: Po pfiedchozí domluvû

Objednat se mÛÏete kaÏd˘ den.
Tito zákazníci pak mají pfiednost.

VOLEJTE 604 875 879

HRU·KA
u HuÈafiství
Prodejní doba – ãervenec, srpen

Po – Pá: 7.00 – 18.00
So: 7.00 – 16.00
Ne: 8.00 – 12.00

Chovatelská stanice „Z VALA·KÉHO KRAJE“
si Vám dovoluje nabídnout

‰tûÀátka zlatého retrivra s p. p.
po v˘born˘ch rodiãích.

Matka: Arina z Brand˘ského podhradí – velmi klidná, lovecky vedena – podzimní zkou-
‰ky I. cena, speciální vodní práce II. cena, OVVR – I. cena, ZZO – PV, BH (vodící pes)

Otec: Wiggo Goldenpack Marty – v˘stavnû v˘born˘, 1 x CAC, 1 x r. CAM ZV –
I. cena, OVVR - I. cena

Odbûr moÏn˘ v polovinû ãervence.
Více na http: llarinka.aspweb.cz, e-mail: kokiin@centrum.cz
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Závod horsk˘ch kol pro dûti a mládeÏ

Cyklistick˘ klub MTB Ondfiejník Kunãi-
ce p. O. uspofiádal v sobotu 9. 6. 2007
v areálu Z· K. Svolinského závod hor-
sk˘ch kol pro dûti a mládeÏ. Závodilo se
ve ãtyfiech vûkov˘ch kategoriích, zvlá‰È
chlapci a dívky. Celkem se zúãastnilo asi
50 závodníkÛ. A jak to pfii závodech b˘vá,
vidûli jsme radost z úspûchÛ, ale i slziãky
zklamání. Ale to v‰e ke sportu patfií.

NíÏe uvádíme tfii nejúspû‰nûj‰í závodní-
ky z kaÏdé kategorie, kompletní v˘sledky a
fotky najdete na www.mtbondrejnik.cz.

Za zdar celé akce dûkujeme sponzo-
rÛm, a to OÚ Kunãice p.O., J. Zavadilovi
a  firmám: Comels, ·itavanc Sport, interní
ambulance MUDr. Leo Überall, Hostinec
U Draka a také Z· K. Svolinského za moÏ-
nost vyuÏití ‰kolního areálu a p.Niklovi za
umoÏnûní prÛjezdu závodníkÛ pfies jeho
pozemky. Dík patfií také v‰em pofiadate-
lÛm a rodiãÛm, ktefií dûtem vytváfieli tu
správnou sportovní atmosféru.

UpozorÀujeme v‰echny potenciální
závodníky  vãetnû rodiãÛ, Ïe dal‰í závody
se uskuteãní na podzim tohoto roku.

K1 - kluci roãník 2000 a mlad‰í
1. Jifií Bartoníãek
2. Jan Pavlita
3. David Sladk˘

D1 - dûvãata roãník 2000 a mlad‰í
1. Natálie Laura Mynáfiová
2. Daniela Klim‰ová
3. Eli‰ka Majerková

K2 - kluci roãník 1999-1998
1. Daniel Ha‰ek
2. Jan Roztoãil
3. Vojtûch Vengláfi

D2 - dûvãata roãník 1999-1998
1. Nikola Klim‰ová
2. Markéta Pytlová
3. Markéta Vyroubalová

K3 - kluci roãník 1997-1995
1. Tomá‰ Janãák
2. Kry‰tof Stfiálka
3. Marcel Zajac

D3 - dûvãata roãník 1997-1995
1. Simona Ra‰ková

K4 - kluci roãník 1994-1992
1. Michal Marek
2. Petr Pitucha
3. Matûj Vanûk

D4 - dûvãata roãník 1994-1992
1. Tereza Hanzelková
2. Gabriela Mynáfiová
3. Michaela JalÛvková

Je‰tû bychom uvedli v˘sledky ãlenÛ
klubu v dosavadní závodní sezónû (v‰ech-
na umístûní se budou t˘kat kategorie
daného závodníka). První závod „Chfiib-
ská 50“ u KromûfiíÏe absolvoval pouze J.
Mynáfi a umístil se na 9. místû. Dal‰í
závod byl „Mamut“ v Pfierovû, kde J.
Mynáfi vyhrál a J. Zavadil dojel 29. Poté se
jela „Silesia „ v Opavû a tam obsadil
J.Mynáfi 5. místo, L. Überall 61.místo a
t˘m MTB Ondfiejník (s hostujícím ãlenem)
pûkné 14. místo mezi 65 t˘my. A teìka …
dûcka pozorte! 23. 6. 07 jsme se rozdûlili
na dvû ãásti (pfiece nebudeme konkurovat
sami sobû) a jeli jsme do RoÏnova p.R. a
na slovensk˘ Súlov, kde se jel tûÏk˘ závod
s bahnitou tratí a kde to dopadlo takto:

1. místo – G. Mynáfiová, 3. místo – P.
Mynáfiová, 4. místo – J. Krko‰ka, 6. místo
– J. Mynáfi a L. Überall po technick˘ch
problémech 54. místo. Jen pro pfiedstavu –
tento závod jelo asi 700 závodníkÛ!

V RoÏnovû p.R. se jel „Pety‰a“ a D.
Zavadilová zde obsadila úÏasné 2. místo
a J. Zavadil byl 14. TakÏe v jednom
závodním dni díky na‰í krásnûj‰í ãásti 3x
stupnû vítûzÛ pro MTB Ondfiejník! Doufá-
me, Ïe v následujících závodech nás ‰tûs-
tí neopustí a dal‰í skvûlé v˘sledky budou
následovat. Pavla Mynáfiová

Dûti 1. – 5. roãníku svÛj svátek oslavi-
ly vycházkou zpestfienou soutûÏemi ve
znalostech pfiírody. Oslava se neobe‰la
bez pfiíjemného pfiekvapení v podobû
nanukÛ a lízátek, coÏ nám zajistili man-
Ïelé Homolovi a paní Adamãíková. 

I ‰esÈáci mûli 1. 6. svÛj program ke Dni
dûtí. Vy‰li na MaralÛv kopec, cestou si
zahráli a zasoutûÏili. Sportovní den
zakonãili ‰tafetou ãtyfi druÏstev podél

„Îabáku“ a nakonec si také pochutnali na
nanucích.

Nad‰ení cyklisté  ze 7. – 9. roãníku jeli
na kolech spoleãnû s paní uãitelkou L.
Golovou a paní D. Zavadilovou po vrs-
tevnici kolem Ondfiejníku a dorazili na
Solárku.  Tam bohuÏel díky oblaãnému
poãasí nemûli dobr˘ v˘hled do údolí. Ale
i tak si jízdu na kolech uÏili a závûreãn˘
sjezd do údolí zakonãili mlsáním nanukÛ.  

Îáci 7. – 8. roãníku,
ktefií neholdují cyklisti-
ce se vydali tent˘Ï den
na pû‰í túru do blízké-
ho okolí. Za doprovodu
paní uã. P. MaÀasové,
M. Heinischové a P.
JalÛvkové vystoupali
v‰ichni aÏ na vrchol
Ondfiejníku. I pro
nûkteré Ïáky bydlící
v Kunãicích bylo pfie-
kvapením, Ïe nejde o
Solárku, ale nejvy‰‰í

vrchol Skalka. Oblaãnost neumoÏnila pfií-
li‰ dobr˘ rozhled, pfiesto si v˘letníci pobyt
na Skalce uÏili a zpestfiili soutûÏí v pozná-
vání místních rostlin.

Na závûr dûkujeme manÏelÛm Homo-
lov˘m z prodejny U pfiejezdu a paní
Adamãíkové za sponzorskou milou
pozornost pro dûti k jejich svátku.

za kolektiv Monika Heinischová,
zástupkynû fieditele

Mezinárodní den dûtí v na‰í ‰kole


