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26. ãervence
PouÈová diskotéka

Více na stranû 8

27. ãervence
BohosluÏba Církve
ãeskoslovenské husitské 

Více na stranû 4

27. ãervence
Slavnost patronky farního
kostela

Více na stranû 4Horní fiada zleva: Trenér P. Josef Benda, Martin Kfienek, Petr Koke‰, Michal Mazoch,
Jan Zajac, Jan Kfienek, Marek Ufiinovsk˘, David Ondryá‰

Dolní fiada zleva: Radek Vedral, Petr Klimek, Adam Marek, Daniel Svûtelsk˘, Daniel
·enk, Miroslav Koke‰, Jakub Kfienek

V sobotu 7. ãervna v rámci oslav
Dne dûtí jsme uspofiádali tak jako
kaÏd˘ rok rybáfiskou soutûÏ o ceny pro
dûti. SoutûÏe se zúãastnilo 25 dûtí od
pûti do patnácti let. S pfiispûním dobré-
ho poãasí vládla i dobrá nálada, pfiesto-
Ïe poãet úlovkÛ nebyl podle oãekávání
rekordní.

Smutek a únava z nároãného rybolo-
vu se rozplynul pfii udûlování cen.

KaÏd˘ soutûÏící si odnesl nûjakou
upomínku na tento den a nadûji, Ïe
pfií‰tí rok to bude on kdo si odnese nej-
vût‰í rybu.

Se zaãínajícím létem se rovnûÏ zvy-
‰uje poãet náv‰tûvníkÛ areálu vodních
nádrÏí. Pfiichází i takoví ktefií hází roz-
bité láhve od alkoholu do vody.  KaÏd˘
kdo se koupe na vlastní riziko by
s tímto mûl poãítat a chránit se proti
úrazu.

Prosíme náv‰tûvníky o dodrÏování
ãistoty a na odpadky pouÏívejte pfiipra-
vené nádoby. Rybáfiské sdruÏení

Úspû‰ná akce rybáfiÛ
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ÎÁCI
Shrnutí ÏákÛ

v Okresní sou-
tûÏi sk. A, sezo-
nû 2008

Na‰i Ïáci
mûli nejúspû‰-
nûj‰í sezonu za
poslední roky.
UÏ pfied zaãát-
kem sezony to s

nimi vypadalo Ïe budou bojovat o 1. pfiíã-
ku v tabulce. To se také splnilo první
zápas dokázali vyhrát 13:0 a to uÏ vypa-
dalo Ïe budou jedním z favoritÛ. I kdyÏ
v druhém zápase jen remizovali s Kozlo-
vicemi, to je neodradilo od vytouÏeného
úspûchu. Celou sezonu procházeli velmi
hladce, bez jediné poráÏky a také s velk˘-
mi v˘sledky. Dokázali to dotáhnout aÏ do

konce a s náskokem 6 bodÛ se umístili na
1. pfiíãce tabulky pfied Kozlovicemi. Dal‰í
sezona bude pro Ïáky asi velmi tûÏká pro-
toÏe ode‰li 4. velké opory.

V˘sledky sezony 2008

Fotbal v Kunãicích pod Ondfiejníkem

DOROSTENCI
Shrnutí dorostu v Okresní pfieboru,

sezonû 2007/2008
Do leto‰ní sezóny nastoupili na‰i doro-

stenci oslabeni o dva klíãové hráãe minu-

lé sezóny, neboÈ uÏ nemohli za dorost
nastoupit a bohuÏel to bylo znát. I kdyÏ
zbylo hodnû hráãÛ, ktefií mûli muÏstvo
táhnout tuto sezónu, vÏdy tomu tak neby-
lo. Nejvíce to mûla na svûdomí ãasto
poru‰ovaná Ïivotospráva, kdy si prostû
nûktefií hráãi nedokázali odpustit tûch pût
piv pfied utkáním nebo flám do brzk˘ch
ranních hodin. Na podzim se stfiídala
‰patná utkání s lep‰ími, ale v utkáních

s muÏstvy na stejné úrov-
ni jako my jsme dokázali
urvat tfii body a tak jsme
pfiezimovali na pûkném
‰estém místû. V jarní ãásti
se to s úãastí na trénin-
cích a Ïivotosprávou je‰tû
více zhor‰ovalo a to se
projevilo i na v˘sledcích.
V nûkter˘ch utkáních na‰i
hráãi zbyteãnû pfii‰li
v závûru o vedení a tím i
o tfii body a nastal propad
v tabulce. Z podzimních
vyhran˘ch utkání se staly

utkání remízová, nûkdy dokonce prohra-
ná a tak na‰i dorostenci skonãili na je‰tû
hor‰ím osmém místû.

V˘sledky sezony 2007/2008
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Jubilanti
v ãervenci oslaví svá 

Ïivotní jubilea tito obãané

Vlasta Kahánková 86 let
Josef Vyroubal 85 let
Franti‰ek MÏik 85 let
Jifiina Glogowská 85 let
Milada ·rubafiová 83 let
Oldfiich Knapek 70 let
Vladislav Vengfiin 70 let
Jarmila Krpcová 70 let
Anna âernochová 60 let

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

Rozlouãení
V mûsíci kvûtnu a ãervnu jsme se
naposledy rozlouãili s paní Kvû-
toslavou Men‰íkovou,  paní Jifiinou
Knapkovou, paní Narcisou Koj-
dovou, paní Antonií Staneãkovou,
panem Vladimírem ·rubafiem a
panem Jindfiichem Slezinsk˘m.

Dûkuji upfiímnû v‰em, ktefií se pfii‰li
naposledy rozlouãit s m˘m manÏelem
Vladimírem ·rubafiem. Také dûkuji za
kvûtinové dary a projevy soustrasti.
Hana ·rubafiová s rodinou.

Vzpomínky
Dne 19. ãervence 2008 vzpomínáme
2. v˘roãí úmrtí pana Jana ·ilbacha. 
ManÏelka Jindra, syn Marek s rodi-
nou a dcera Silvie s rodinou.

Dne 1. ãervence 2008 uplyne 2. 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.

Dne 22. ãervna 2008 jsme vzpom-
nûli 1. v˘roãí úmrtí pana Pavla
Kopfiivy. V‰ichni, kdo jste ho mûli
rádi, vzpomeÀte s námi.
Za celou rodinu manÏelka ZdeÀka

Dne 13. ãervence 2008 tomu bude
rok, kdy nás navÏdy opustil pan Du‰an
Valá‰ek a 18. ãervence 2008 2 roky od
úmrtí MUDr. Stanislava Dobiá‰e.
Kdo jste je znali, vûnujte jim tichou
vzpomínku. Rodina

Vítání obãánkÛ
Dne 14. ãervna 2008 jsme slavnost-
nû pfiivítali do svazku na‰í obce tyto
nové obãánky: Ladu Charbulákovou
a Moniku Zbofiilovou.

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

�

✿ ✿

�

MUÎI    
Shrnutí dorostu v Okresní pfieboru,

sezonû 2007/2008.

Na‰i muÏi vstoupili do roãníku 07/08
Okresní soutûÏe s nadûjí,Ïe bychom
mohli hrát o stfied tabulky,moÏná i v˘‰. Po
jedné sezonû,kdy jsme nemûli trenéra a
v na‰í hfie pfievládal neklid a chaos, muÏÛ
se ujal p. Josef Benda. Pfied sezonou,jak
b˘vá zvykem, jsme zaãali pfiípravou a
nûkolika pfiipravn˘mi zápasy. Ukázalo se,
Ïe bychom na tom nemuseli b˘t zase tak
‰patnû, jak jsme si pfied sezonou fiíkali.
Do podzimní ãásti jsme nevstoupili ‰pat-
nû, podafiilo se nám pár zápasu vyhrát,
ale vût‰inu jsme jen remizovali. Ov‰em,
brali jsme body siln˘m soupefiÛm, a i díky
tomu jsme se po podzimu drÏeli na hez-
kém pátém místû, 6 bodÛ ztráty na 1.

t˘m.Do jarní ãásti, jsme ‰li s pfiedsevze-
tím, Ïe se pokusíme bojovat o druhou
postupovou pfiíãku. A to se nám taky
docela dafiilo. Za celou jarní ãást jsme
ztratili jen 7 bodÛ. Soupefie jsme vût‰inou
pfiehrávali, ale stálo pfii nás i hodnû ‰tûstí.
Bodovû jsme se dotáhli na 2. a 3. t˘m.
V‰e se mûlo rozhodnout v posledním
kole, kdy jsme  mûli hrát s âeladnou,
která byla na druhém místû a na‰e pfií-
padná v˘hra by nás posunula na druhé
postupové místo. JenÏe v pfiedposledním
kole, pfii‰el zkrat v podobû prohry s PrÏ-
nem, které bylo 10. a ná‰ postup byl zma-
fien. Ale i pfiesto, Ïe jsme nepostoupili,
byla tato sezona velice úspû‰ná. 

V˘sledky sezony 2007/2008

Podûkování a prosba
o sponzorství

Chtûli bychom tímto ãlánkem  poÏádat
místní Ïivnostníky a podnikatele k spon-
zorování krátkodobého ãi dlouhodobé-
ho. DÛvod je prost˘ náklady na chod tfii
druÏstev je ãím dál nákladnûj‰í. A nechtû-
li bychom v pfií‰tím ãlánku informovat o
zru‰ení nûkterého z muÏstev.

Sponzofii mohou své návrhy projednat
s P. Karlem Svûtelsk˘m mobil: 604 354 309.

JiÏ dopfiedu dûkujeme v‰em pfiíznivcÛm
Kunãického fotbalu za úãast na utkáních a
v novém roãníkÛ 2008/2009. ZároveÀ
dûkujeme v‰em hráãÛm, za podané v˘ko-
ny,trenérÛm a funkcionáfiÛm.Více informa-
cí o fotbale v Kunãicích p.O. mÛÏete zís-
kat na webu: www.kuncicefotbal.cz

David Benda, Miroslav Koke‰, 
Adam Marek, Kunãiãtí fotbalisté
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„Tento zpÛsob jara zdá se b˘ti ponûkud
podivn˘m…“, zaslechla jsem cestou z práce
ve vlaku. A asi to bude tak. Stfiídavû nás pfie-
kvapují náhlé v˘kyvy teplot a pfiívaly sráÏek.
Ne jinak tomu bylo i v sobotu 7. ãervna, kdy
se v areálu místní základní ‰koly konal Dût-
sk˘ den. Polední boufika o tro‰ku pfietáhla
vymezen˘ limit a první náv‰tûvníky zábav-
ného odpoledne je‰tû vítala de‰Èová spr‰ka,
která jiÏ pomalu ztrácela na intenzitû. Poãa-
sí ale pfiece jen ãásteãnû poznamenalo prÛ-
bûh naplánovan˘ch soutûÏí, protoÏe v pro-
máãeném terénu nûkteré z nich nebylo
moÏno realizovat. Pfiesto vûfiíme, Ïe si kaÏd˘
na‰el to, co jej zajímalo.

Asi hlavním sobotním lákadlem byl
ohlá‰en˘ zásah Integrovaného záchranné-
ho systému.

Po tro‰ku rozpaãitém zaãátku (v dÛsled-
ku skuteãného poÏáru na fr˘decko-místec-
ku a neplánovaného v˘jezdu sanitky se
zpozdili jeden hasiãsk˘ vÛz a „záchranka“
a dal‰í problém zpÛsobila tûÏko prÛjezdná

pfiístupová komunikace ke ‰kole) jiÏ v‰e
bûÏelo podle peãlivû pfiipraveného scénáfie.
A tak mÛÏeme podûkovat neohroÏen˘m
hasiãÛm, akãním zdravotníkÛm i bdûlé
policii za pfiedvedení úspû‰ného zásahu, pfii
kterém nejen  Ïe nelehla popelem uãebna
chemie, kde do‰lo k fingovanému v˘buchu,
ale byla zachránûna celá tfiída dûtí i s paní
zástupkyní, coÏ kvitujeme s povdûkem.

KdyÏ tedy v‰e shrneme, suma sumárum,
na konec to dopadlo dobfie.

V‰echno klaplo, k veãeru se je‰tû vyjas-
nilo a na‰i vyhráli 1:0. Spokojeni by tedy
mûli b˘t v‰ichni.

Na závûr podûkování. Své upfiímné díky
posíláme v‰em úãastníkÛm zásahu IZS,
vãetnû neobyãejnû autentick˘ch figurantÛ,
dále organizátorÛm soutûÏí, sponzorÛm a
v‰em ostatním, ktefií nám leto‰ní Dûtsk˘
den pomohli pfiichystat a pak i uklidit.

Je‰tû P.s. Omlouváme se milovníkÛm
jemn˘ch palaãinek, skvûl˘ch pohárÛ a
nedostiÏn˘ch ãokoládov˘ch fontán za
absenci avizované, v‰emi oblíbené ·koly
chuti. Paní Kocincová letos bohuÏel úãast
svého t˘mu ze závaÏn˘ch dÛvodÛ odfiekla.
Ale neklesejte na mysli, není v‰em Dût-
sk˘m dnÛm ani dobrotám konec. 

Krásné léto Vám v‰em pfiejí ãlenové
v˘boru SRPD· pfii Z· K. Svolinského.

Za v˘bor SRPD·  ·árka ¤ezníãková

Dûtsk˘ den 2008

HRU·KA
u HuÈafiství

Prodejní doba

PO – PÁ 7.00 – 18.00 hod.
SO 7.00 – 14.00 hod.
NE 8.00 – 12.00 hod.

Oznámení
NáboÏenská obec Církve ãeskosloven-
ské husitské v Kunãicích pod Ondfie-
jníkem oznamuje sv˘m vûfiícím a
pfiíznivcÛm, Ïe o kunãické pouti v
nedûli 27. ãervence t. r.  budeme mít
poboÏnost v 15 hodin ve zdej‰ím
sboru. Ti, kdo si chtûjí jeho vnitfiek jen
prohlédnout nebo se sami krátce
pomodlit, mají k tomu pfiíleÏitost
zejména od 13 do 15 hodin. Tyto
náv‰tûvníky sboru upfiímnû zvu, aby se
nebáli a neost˘chali vejít dovnitfi a
nezÛstávali stát ve dvefiích. Oãekávám
od fiidiãÛ slu‰nost  a ohled, Ïe neza-
parkují svá vozidla pfied vchodem a
schodi‰tûm jako nepfiíjemnou
pfiekáÏku vcházejícím. Îádám také
kaÏdého kolemjdoucího, stánkafie i
provozovatele pouÈov˘ch atrakcí, aby
v dobû od 15 do 16 hodin neru‰ili na‰i
poboÏnost hlukem. Je na místû, aby-
chom si po nenormálním období total-
ity zvykali opût na skuteãnost, Ïe
církve jsou nedílnou souãástí vefie-
jného Ïivota a Ïe i v této oblasti je
tfieba dodrÏovat pravidla spoleãen-
ského chování.

Za pochopení dûkuje Václav Kfiesina,
faráfi CâSH

P O Z VÁ N Í
Srdeãnû zveme v‰echny na poutní

slavnost patronky farního kostela i
farnosti Kunãice pod Ondfiejníkem sv.
Mafií Magdalény v nedûli 27. ãervence
2008.

M‰e svaté jsou v 8.30 a 10.30 hod.
Liturgii pfiedsedá ná‰ vzácn˘ host P.
Adam Rucki z Ostravy, biskupsk˘ vikáfi
pro duchovní povolání.

V pfiedveãer pouti v sobotu 26. ãer-
vence v 15.00 se sejdeme spoleãnû s
farností Kozlovice na „malé pouti“ u
kaple sv. Mafií Magdalény v Ondfie-
jníku na pomezí Kunãic a Kozlovic.

P. Václav Tomiczek
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Dne 24. kvûtna 2008 se u Z· K. Svo-
linského konalo po úspû‰ném okresním
kole krajské kolo závodu cviãení a pobyt
v pfiírodû – Medvûdí stezkou. Mezi sil-
nou konkurencí z celého Moravskoslez-
ského kraje si na‰ich osm hlídek vedlo
velmi dobfie. V‰echny hlídky bojovaly o
postup do republikového kola, letos
konaného v Olomouci v rámci Festivalu
sport pro v‰echny ve dnech 25. – 29.
ãervna 2008. Na tento velk˘ festival se
chtûly probojovat v‰echny hlídky, ov‰em
dokázaly to vÏdy jen dvû nejlep‰í
z kaÏdé kategorie. Na postupová místa

z nás dosáhli: z prvního místa Tomá‰
Jurek a Jan Majer, Robert Polách a Kry‰-
tof Stfiálka, Luká‰ Daníãek a Michal
·tulc, Krist˘na a Karolína Vyroubalovy.
Z druhého místa pak Michael Jurek a
Tomá‰ Fuciman. Na nepostupovém tfie-
tím místû se umístily Julie Poláchová a

Markéta Vyroubalová. Tûsnû pod stupín-
kem vítûzÛ zÛstali Anna-Marie Holu‰ová
a Lucie ¤ezníãková, Martin Krko‰ka a
Tomá‰ Daníãek. Do Olomouce nás poje-
de reprezentovat také Gabriela Mynáfio-
vá v atletickém ãtyfiboji. Tûchto v˘sledkÛ
bychom nedosáhli bez na‰ich cviãitelÛ
manÏelÛ Majerkov˘ch, sponzorÛ – Jurek
S+R, OÚ Kunãice p. O. a Z· K. Svolin-
ského a v‰ech lidí, ktefií se ve svém vol-
ném ãase podílí na organizaci tûchto
závodÛ. Proto jim v‰em patfií ná‰ dík.

Za kunãické závodníky
Karolína Vyroubalová

Krajská soutûÏ Medvûdí stezka
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Po úspûchu, kterého dosáhly hlídky v
oblastní soutûÏi, ãekalo vítûzné druÏstvo
Krajské kolo soutûÏe Hlídek mlad˘ch
zdravotníkÛ Moravskoslezského a Olo-
mouckého kraje, které se letos uskuteãni-
lo v sobotu 24. kvûtna v Opavû. Místem
konání soutûÏe byla Stfiední zdravotnická
‰kola Opava, která se nachází v centru
mûsta, uprostfied nádherného mûstského
parku. A právû v tomto parku, se spoustou
zajímav˘ch fontán, soch a pfiekrásné
vzrostlé zelenû, byla umístûna  stanovi‰tû,
která mûla provûfiit znalosti a praktickou
pfiipravenost soutûÏících v poskytování
první pomoci. Na krajsk˘ch kolech Hlí-
dek mlad˘ch zdravotníkÛ se poranûní
znázorÀují realisticky na figurantech a
hlídky je následnû o‰etfiují. Na‰emu druÏ-
stvu se dafiila zejména t˘mová spolupráce
pfii o‰etfiování zranûn˘ch na jednotliv˘ch
stanovi‰tích, nejlépe ze v‰ech druÏstev si
poradili s o‰etfiením tepenného krvácení
ze stehna a fiezné rány na ãele po úrazu
pfii práci s motorovou pilou. S nelehk˘m

úkolem museli zápasit i na dal‰ím stano-
vi‰ti, kde se figurant nacházel v bezvûdo-
mí a  kolem nûho leÏely rozházené
injekãní stfiíkaãky. K dal‰ím úkolÛm patfii-
lo o‰etfiení zlomeniny kosti holenní a
trÏné rány na hlavû po stfietu jezdce na
koleãkov˘ch bruslích s chodcem. Jako
jednotlivci museli o‰etfiit zlomeninu kosti
paÏní, pfiedvést své znalosti  a dovednosti
v obvazové technice a dopravû postiÏe-
n˘ch. Souãástí soutûÏe byl také znalostní
test z historie ââK.

Na‰e hlídka byla tvofiena ãtyfimi ãleny
(Tomá‰ Führer, Jan Roztoãil, Radek ¤ezní-
ãek, Viktorie ·upolová ) a jednou velitel-
kou ( Dominika Závodná ) a získala po
fantastickém v˘konu 3. místo v kraji  z
celkového poãtu devíti druÏstev. Na
tomto umístûní se podílela jednak jejich
znalost v poskytování první pomoci, ale

urãitû získali nûkteré
body i za sympatie
druÏstva. Celou sou-
tûÏ absolvovali v
dobré a usmûvavé
náladû, pfiíjemné a
vtipné komunikaci s
rozhodãími a figuran-
ty. Blahopfieji zdra-
votníkÛm k jejich
v˘konu a tû‰ím se na
dal‰í spolupráci v
pfií‰tím ‰kolním roce.

Veliké podûkování
patfií paní Roztoãilo-
vé, která nás po celou
dobu soutûÏe dopro-
vázela a odvezla
sponzorsky tam i zpût
sv˘m osobním autem. 

Eva Sladká, 
vedoucí krouÏku

Mlad˘ zdravotník

Dal‰í úspûch Mlad˘ch zdravotníkÛ
Z· Karla Svolinského

Co to je interaktivní tabule? Je to citli-
vá plocha, která je napojená na poãí-
taã a pfies dataprojektor se v‰e co je na
obrazovce poãítaãe zobrazuje na
tabuli. Zpûtnû se dá pouh˘m dotykem
ruky na tabulovou plochu ovládat
poãítaã, prstem lze cokoliv psát,
barevnû kreslit i mazat, lidská ruka
nahradí i poãítaãovou my‰ a klávesni-
ci. Na plo‰e 160x120 cm lze pracovat
s Ïáky na v˘ukov˘ch programech,
ovládat internet, spou‰tût prezentace a
demonstrace, pracovat s obrazem,
zvukem i videoukázkami.  Interaktivní
tabule SMART Board je pfiipravená od
nového ‰kolního roku  slouÏit v‰em
ÏákÛm i uãitelÛm v kunãické ‰kole. 

M. Majer, fieditel ‰koly

Interaktivní tabule ve ‰kole

Podûkování rodiãÛm
Dlouholetá spolupráce kunãické ‰koly a ‰koly v rakouském Kilbu je zaloÏená na
vzájemn˘ch v˘mûnn˘ch pobytech ÏákÛ. Zaji‰tûní této zahraniãní aktivity  není
moÏné bez vstfiícnosti a ochoty rodiãÛ na obou stranách. V tomto ‰kolním roce
jsme na podzim zavítali do Rakouska a na jafie pfiátelé z Kilbu pfiijeli k nám. Vefiej-
nû dûkujeme v‰em rodinám, které letos v kvûtnu po tfii dny obûtavû zaji‰Èovaly na
vlastní náklady ubytování, stravu, dopravu a doplÀkov˘ program pro rakouské dûti.
Dûkujeme tímto rodiãÛm ÏákÛ V. Nûmce, M. Tabachové, I. Maralíkové, L. ·iguto-
vé, K. Syrkové, L. Daníãka,  M. Kuchafie, A. Telvákové, B. KoÏu‰níkové, Michaely
¤ezníãkové, P. Havlíãkové a K. Vyroubalové. M. Majer, fieditel ‰koly
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Poslední sportovní akcí v tomto ‰kol-
ním roce byl atletick˘ trojboj ÏákÛ 1. stup-
nû, kter˘ se uskuteãnil 29. kvûtna 2008 na
Z· Komenského ve Fr˘dlantû n.O.  Za na‰i
‰kolu nastoupilo 10 ÏákÛ, vÏdy 1 dívka a
1 chlapec z kaÏdého roãníku. V hodu kri-
ketov˘m míãkem skoku dalekém a bûhu

na 50 metrÛ  soutûÏil kaÏd˘ sám za sebe,
ale také v‰ichni dohromady  jako druÏ-
stvo. Ná‰ t˘m byl velmi úspû‰n˘ a obsadil
v konkurenci  7 ‰kol krásné 2. místo.  Mûli
jsme 7 sportovcÛ, ktefií se dostali mezi jed-
notlivci  na stupnû vítûzÛ. Ve sv˘ch kate-
goriích zvítûzily a 1.místa obsadily Danie-

la Klim‰ová z 1.tfiídy a Lucie ¤ezníãková
z 5. tfiídy. Emil Huãík z 5. tfiídy byl druh˘.
Na 3. místech  skonãili Ondfiej Cochlar
z 1. tfiídy, Zbynûk Kfienek a Nikola Klim-
‰ová ze 3. tfiídy a Kristína ·imková ze 4.
tfiídy.

V‰em gratuluji ke krásnému v˘sledku  a
vûfiím, Ïe i pfií‰tí ‰kolní rok bude pro na‰e
sportovce úspû‰n˘.

Pavlína Fi‰erová, uãitelka TV

V pátek 27. ãervna 2008 byl v kunãické ‰kole ukonãen ‰kolní
rok. Slavnostní ukonãení probûhlo v útuln˘ch prostorách ‰kolní
galerie. Tentokrát se vefiejné vyhodnocení konalo ve dvou vlnách
- nejprve pro první a poté pro druh˘ stupeÀ. Hodnotily se studijní
v˘sledky, chování, úspûchy v soutûÏích a dal‰ích ‰kolní aktivity.
ShromáÏdûní se úãastnil starosta       Bc Michal Pavlita. Nechybû-
lo ani slavnostní rozlouãení s Ïáky deváté tfiídy, ktefií obdrÏeli
pamûtní listy a upomínkové pfiedmûty obce a zaÏili své poslední
zvonûní na základní ‰kole.

V tfiídním kolektivu Ïáci dostali vysvûdãení a prázdniny mohly
zaãít.

A jaké byly celkové v˘sledky za 2. pololetí ‰kolního roku?
Letos na I. stupni prospûlo v‰ech 83 ÏákÛ, z toho s vyznamená-

ním 66 ÏákÛ. Na II. stupni prospûlo z 88 ÏákÛ 85, z toho 22
s vyznamenáním, dva Ïáci neprospûli a budou skládat opravné
zkou‰ky a jeden Ïák má odloÏenou klasifikaci ze zdravotních
dÛvodÛ. PrÛmûrn˘ prospûch ‰koly dosáhl hodnoty 1,54. 

Samé jedniãky si domÛ odneslo 40 ÏákÛ:
1. tfiída: Ondfiej Cochlar, Jakub Charbulák,

Adam Kfienek, Milan Kunz, Eli‰ka Majerková,
Vojtûch Mráz, Edita Nûmcová, Natálie Laura
Mynáfiová, Jakub Svítil, Lucie ·ilbachová, Marie
·nytová.

2. tfiída: Jifií Bartoníãek, Lucie BlaÏková, Jifií
Myslikovjan, ·imon Pavlíãek, David Sladk˘,
Barbora Slívová, Klára Toflová, Jakub Zádrapa.

3. tfiída: Ester Bri‰ová, Martin Havlíãek,
Tomá‰ Führer, Michaela KeÀová, Karolína Pet-
rová, Petr Pustka.

4. tfiída: Natálie Burelová, Ivana âajánková,
Tomá‰ Jurek, Jan Majer, Simona Ra‰ková, Radek
¤ezníãek, Markéta Vyroubalová.

5. tfiída: Lenka Hrubi‰ová, Markéta Maroszo-
vá, Niki Masmanidu, Lucie ¤ezníãková, Domi-
nika Závodná.

7. tfiída: Anna Marie Holu‰ová, Karolína
Vyroubalová.

9. tfiída: Dana Heryánová.

Vyznamenání dále získali:
1. tfiída: Daniela Klim‰ová, Nikolas ·tefek, Marie ·tefková.
2. tfiída: Miroslava âajánková, ·tûpán Dostál, Veronika Ka‰pa-

rová, Karolína ·igutová, Nikola ·tefková. 

3. tfiída: Nikola Huãíková, Nikola Klim‰ová,
Zbynûk Kfienek, Tomá‰ Muras, Iveta Zpûváková,
Kristián ·upola, Michaela ·ulová, Libor Vanûk.

4. tfiída: Luká‰ Bernartík, Dominik âajánek,
Aneta Janáãová, Libor ·majstrla.

5. tfiída: Veronika âajánková, ·imon Bartoní-
ãek, Simona Janotová, TaÈána Par˘zková, Julie
Polachová, Jakub ·tefek, David ·enk, Jana ·tefko-
vá, Viktorie ·upolová.

6. tfiída: Katefiina ¤ezníãková, Ivana Maralíko-
vá, Vojtûch Nûmec, Jarmila MagdoÀová, Magda-
lena Strnadová, Markéta Tabachová, Pavel Vanûk,
Luká‰ Weselowski.

7. tfiída: Bohdana Kahánková, Romana Knap-
ková, Patrik Pokorn˘.

8. tfiída: Luká‰ Borák, Barbora KoÏu‰níková,
Michal Kuchafi, Alena Telváková. 

9. tfiída: Petra Havlíãková, Denisa Rybáfiová,
Martina ¤ezníãková, Krist˘na Vyroubalová.

Za celé druhé pololetí tfiídní uãitelé udûlili 51 pochval, ale i  6
napomenutí a 5 dÛtek, fieditel ‰koly ocenil pochvalou 15 ÏákÛ a
dÛtku udûlil 6 ÏákÛm. SníÏen˘ stupeÀ z chování mûlo ve druhém
pololetí 8 ÏákÛ.

Po desetiletém pÛsobení na postu fieditele ‰koly odchází ze
‰koly  Mgr. Martin Majer. Za odvedenou práci pro Ïáky a pro ‰kolu
si jistû zaslouÏí podûkování a pfiání v‰eho dobrého na novém pra-
covi‰ti i v osobním Ïivotû. 

Na závûr ‰kolního roku  dûkujeme i v‰em ãlenÛm SRPd·, ktefií
obûtavû pfiipravili zdafiilé  akce (Lednové plesání, Masopustní rej a
Dûtsk˘ den) a navíc toto sdruÏení v˘razn˘m zpÛsobem finanãnû
pfiispûlo na ‰kolní aktivity. 

Dûkujeme za celoroãní podporu v‰em sponzorÛm, rodiãÛm a
dal‰ím pfiíznivcÛm ‰koly.

Mgr. Monika Sk˘palová, zástupce fieditele

·kola konãí, prázdniny zaãínají…

Atletick˘ trojboj 1. stupnû
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V˘stup na K2
Ve ãtvrtek 12. ãervna 2008 probûhla ve ‰kolní galerii Z·

Karla Svolinského v Kunãicích pod Ondfiejníkem  videopre-
zentace o v˘stupu fr˘deckomísteckého horolezce Libora
Uhra na K2 - druhou nejvy‰‰í horu svûta. Libor Uher dopro-
vázel vlastním slovem po dvû hodiny projekci fotografií a fil-
mov˘ch sestfiihÛ, cel˘ program byl zpracován velmi profesio-
nálnû a poutavû. Náv‰tûvníci si vyslechli napínav˘ pfiíbûh
expedice K2 Ostrava 2007, v jejímÏ rámci se pouze  Liboro-
vi povedl 20. 7. 2007 úspû‰n˘  v˘stup na 8 611 m vysok˘
himalájsk˘ vrchol. Obdivuhodn˘ byl také jeho v˘kon bûhem
samotné besedy, neboÈ po nedávném tûÏkém úrazu v Tatrách
nebyl jeho zdravotní stav zdaleka ideální. Po závûreãném
dlouhém potlesku v‰ech   spokojen˘ch posluchaãÛ následo-
vala autogramiáda spojená s moÏností zakoupení upomínko-
v˘ch pfiedmûtÛ. 

Celá akce se pro ‰irokou vefiejnost mohla uskuteãnit díky
kontaktÛm a velmi vstfiícné spolupráci sourozencÛ Jifiího a
Jany Klime‰ov˘ch. Velké podûkování dále náleÏí v‰em stûd-
r˘m sponzorÛm:
- Ing. Alena Petrovská, 
- Leo‰ Daníãek,
- Václav Krko‰ka, Penzion –

ubytovací a stravovací sluÏby,
- Kamil Roztoãil, CONE –

doprava a.s.,
- Radek MartiÀák, Revize,

kontroly, montáÏe a opravy
plynov˘ch zafiízení.

Martin Majer, 
fieditel ‰koly

Zmrzlinová teãka
JiÏ  druh˘m rokem jsme vyuÏili stûdrosti
firmy Family Frost, jejíÏ mraÏené v˘rob-
ky i v na‰í obci rozváÏí fiadu let barevné
vozy se známou reklamní melodií. Tato
písniãka potû‰ila ve ãtvrtek 26. 6. 2008 i
Ïáky na‰í základní ‰koly  v Kunãicích
pod Ondfiejníkem. Firma zpestfiila dûtem
závûr ‰kolního roku a pod okny na‰í
‰koly nadûlila v‰em nanuky. Zkrátka
nepfii‰ly ani dûti matefiské ‰koly a uãitelé.
Dovolte proto, abychom touto cestou
firmû Family Frost dodateãnû podûkovali
za sladkou zmrzlinovou teãku ‰kolního
roku 2007/2008. - vedení ‰koly -

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ vás
zve 26. ãervence od 19.00 hod.

na

PPPP oooo uuuu ťťťť oooo vvvv oooo uuuu
dddd iiii ssss kkkk oooo tttt éééé kkkk uuuu

Obãerstvení zaji‰tûno, 
vstupné 30 Kã
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Mladí hasiãi pracují a pfiipravují se
na soutûÏe a dal‰í ãinnost cel˘ rok, ale
hlavní sezóna pro nás vrcholí od dubna
do prázdnin, kdy probíhají skoro
v‰echny pohárové soutûÏe a k závûru
se blíÏí celoroãní hra Plamen. Letos
jsme jezdili na soutûÏe vût‰inou se
tfiemi druÏstvy – 2 star‰í a 1 mlad‰í. 

Ze v‰ech pohárov˘ch soutûÏí jsme
se vraceli s poháry a vynikajícím umís-
tûním v obou kategoriích.

Hru Plamen jsme ukonãili 31. kvûtna
v No‰ovicích, kdy jsme v obou posled-
ních disciplínách – útok CTIF a poÏární
útok s vodou – zvítûzili a celkovû jsme
obsadili druhé místo v okrese s právem
postupu do krajského kola. To se kona-
lo 14. ãervna v Krnovû, z ãehoÏ vypl˘-
vá, Ïe na celou nároãnou pfiípravu jsme
mûli 2 t˘dny. Na krajském kole se sou-
tûÏí v pûti disciplínách, pokaÏdé ve
dvou pokusech, coÏ je velmi fyzicky
nároãné.

Do Krnova jsme odjeli uÏ v pátek,
protoÏe cesta je docela dlouhá a my
jsme museli b˘t na startu v pÛl sedmé.
Ubytovali jsme se proto v ubytovnû
pfiímo u stadionu, veãer jsme si mohli
vyzkou‰et pfiekáÏky a za‰li si spoleãnû
do pizzerie. 

V sobotu ráno v 9.00 hodin byl slav-
nostní nástup a tím také zaãal tvrd˘ boj
11. druÏstev,  které se na krajské kolo
probojovaly. KdyÏ si pfiedstavíme, Ïe
v kaÏdém z ‰esti okresÛ Moravskoslez-
ského kraje usilovalo o postup prÛmûr-
nû 25 druÏstev, je jasné, Ïe postup
nebyl jednoduch˘. My jsme nastupova-
li s ãíslem 11. Pfied kaÏd˘m pokusem
jsme nastoupili v útvaru, podali hlá‰ení
a byli pfiekontrolováni podle prÛkazek.

První disciplínou byla ‰tafeta CTIF.
V ní soutûÏí 9 závodníkÛ, ktefií ve ‰tafe-
tovém bûhu musí plnit úkoly, jako pfiele-
zení Ïebfiíkové stûny, bûh s hadicí, bûh
s hasicím pfiístrojem, podbûh pod laÈ-
kou, pfieskok pfies bfievno, zapojení
hadic, a to v‰e je spojeno voln˘mi
úseky. Druhou disciplínou byla ‰tafeta
poÏárních dvojic. Zde soutûÏí 2 t˘my po
ãtyfiech lidech + velitel obou druÏstev.
Úkolem je postupnû podle pfiedepsa-
n˘ch pravidel obûhnou vyt˘ãenou metu,
zapojovat, rozpojovat a motat hadice. 

Jako tfietí pfii‰el na fiadu útok CTIF,
kter˘ se stejnû jako ‰tafeta CTIF fiídí
mezinárodními pravidly. Závodníci
musí pfiesnû podle pokynÛ natáhnout
hadice, pfiekonat pfiekáÏky, nastfiíkat
vodu pomocí ruãní stfiíkaãky, vázat
uzly,  poznávat hasiãské prostfiedky a to
v‰e v co nejrychlej‰ím ãase a bez jedi-
ného slova. 

Po obûdû jsme nastoupili na start
‰tafety 4x60 m. KaÏd˘ ze závodníkÛ
bûÏí svÛj ‰edesátimetrov˘ úsek s rÛzn˘-
mi pfiekáÏkami ãi úkoly. První závodník
musí pfiebûhnout pfies kladinu, druh˘
skáãe pfies bariéru, tfietí pfiená‰í za bûhu
hasicí pfiístroj a ãtvrt˘ zapojuje hadice

Závûreãnou pátou soutûÏí byla tzv.
královská disciplína – poÏární útok
s vodou, tentokrát na nástfiikové terãe
s obsahem 10 l vody. První pokus pfie-
kvapil v‰echny úãastníky, protoÏe na‰e
druÏstvo neznali a ná‰ ãas 22,3 s pfie-
skoãil v‰echny ostatní. Druh˘ pokus byl
stejnû úspû‰n˘.

Slavnostní ukonãení krajského kola
nám pfiineslo hodnû radosti. V souãtu
v˘sledkÛ z pûti disciplín jsme skonãili
na koneãném 5. místû a zároveÀ jsme
vyhráli nejprestiÏnûj‰í disciplínu a stali
se tak mistry Moravskoslezského kraje
v poÏárním útoku.

O tento velk˘ úspûch na krajském
kole se zaslouÏili: Erika Bartoníãková,
Petra Havlíãková, Emil Huãík, Klára
Janáãová, Bohdana Kahánková, Katefii-
na KáÀová,  Monika Ondruchová,
Pavel Pichl, Pavla ·tulcová a  Pavel
Vanûk 

Na závûr musím pfiiznat, Ïe se mi na
krajské kolo moc nechtûlo, protoÏe
jsme vûdûla,  jak nároãná je pfiíprava
(trénovali jsme skoro dennû) a vûdûla
jsem, jak silná je konkurence. Ale na‰i
mladí hasiãi mû sv˘mi v˘sledky do
krajského kola dohnali a tam také
podali skvûlé v˘sledky. Ale nejen to
……… sv˘m kamarádsk˘m chováním a
precizností pfii plnûní disciplín zaujali
diváky i vedoucí jin˘ch druÏstev, zkrát-
ka, je to druÏstvo, které si udûlalo
v na‰em kraji jméno.

Vûra Kahánková, 
vedoucí mlad˘ch hasiãÛ

Úspû‰ná sezóna mlad˘ch hasiãÛ
a postup do krajského kola

„Rychleji, v˘‰e,
silnûji“

ProtoÏe se brzy budou v Pekingu
konat letní olympijské hry, rozhodli jsme
se ve ‰kolce, Ïe si také jedny takové
uspofiádáme. Pro nás uÏ to byly II. kun-
ãické olympijské hry. V‰e zaãalo tím, Ïe
si dûti vylosovaly z pfiipraven˘ch lísteãkÛ
svÛj stát, za kter˘ potom celá rodina sou-
tûÏila. Následovalo kreslení vlajek na
v˘kresy podle atlasu svûta, jednak pro
v˘zdobu ‰kolní zahrady, ale i pro jedno-
tlivé rodiny k prezentaci pfii soutûÏi. 

Spoleãnû s dûtmi jsme si povídali, co
to jsou olympijské hry, jaké sportovní
disciplíny mohou probíhat, které sporty
znají. PfiiblíÏili jsme dûtem Ïivot v jed-
notliv˘ch kontinentech svûta, dûti praco-
valy s mapou, uãily se poznávat na mapû
mofie, pevninu, hory a níÏiny. Podle
olympijské vlajky, kterou jsme si nama-
lovali k vyvû‰ení na stoÏár, se dûti uãily
znát barvy olympijsk˘ch kruhÛ a k nim
pfiíslu‰né svûtadíly. KaÏd˘ den v t˘dnu
jsme si vylosovali jednu barvu olympij-
ského kruhu a druh˘ den jsme pfii‰li
obleãeni v této barvû.  Dûti mûly ozna-
ãeny i stoleãky se symboly olympijsk˘ch
kruhÛ. Nad‰ení dûtí bylo veliké a rády se
pustily do kreslení velk˘ch obrázkÛ spor-
tovcÛ a olympijsk˘ch disciplín, které
jsme vyuÏili k v˘zdobû ‰kolní zahrady. 

Pro rodiãe urãitû nebyl snadn˘ úkol
vymyslet ke svému státu obleãení nebo
doplÀky, které by jej charakterizovaly.
K pfiekvapení pofiadatelÛ se na olympiá-
dû se‰li sportovci opravdu z celého svûta
a bylo také poznat, odkud pfiijeli s chutí
soutûÏit a vyhrát. Pfii tónech olympijské
hymny se zástupci jednotliv˘ch státÛ
sefiadili za olympijsk˘m ohnûm a vlajko-
no‰i a vydali se spoleãnû k vyvû‰ení vlaj-
ky na stoÏár. Pfieãtením olympijského
slibu byly hry zahájeny. V‰echny ãekalo
pût tûÏk˘ch disciplín. Pro pfiehlednost
mûl jeden ãlen druÏstva startovní ãíslo
s názvem státu, kde mu byly dokreslová-
ny olympijské kruhy za splnûní úkolu
v barvû daného kontinentu.

Modrá Evropa pfiipravila  koÀsk˘
dostih mezi pfiekáÏkami, pfies orani‰tû a
vodní pfiíkop. V‰ichni dojeli v pofiádku.
U ãerného afrického kruhu ãekal závod-
níky ‰tafetov˘ bûh. Za americk˘ ãerven˘
kontinent se v‰ichni pfiedvedli pfii basket-
balu s driblováním a pfiesn˘m hodem do
ko‰e. U Ïlutého asijského kruhu byla
dÛleÏitá soustfiedûnost a pozornost, pro-
toÏe se  skládalo puzzle mapy svûta,
v zelené Austrálii skákali klokani a sbíra-
li mláìata do kapsiãek. 

Pokraãování na stranû 10



Paní uãitelka nám ve ‰kolce fiíkala,
Ïe tfietí ãervnovou nedûli mají v‰ichni
tatínkové svátek, a tak mû napadlo, jak
jej asi oslavíme. Mohli bychom jít do
cukrárny, ale zdálo se mi, Ïe  se ve ‰kol-
ce nûco chystá -  asi nûjaké pfiekvapení.
Tatínkové, i ten mÛj, pfiijali na‰e pozvá-
ní a pfii‰li v úter˘ 17. ãervna  odpoled-
ne do ‰kolky. Je‰tû pfiedtím nás paní uãi-
telky pomalovaly a z nás se bûhem
chvilky stali malí indiáni. KdyÏ mû tatí-
nek uvidûl, byl moc pfiekvapen˘, a to
je‰tû nevûdûl, co ho ãeká. Dostala jsem
barviãky a mohla jsem si svého tatínka
pomalovat, jak jsem chtûla. Pfies vousy
se nekreslilo moc dobfie, ale já jsem to
zvládla a mÛj tatínek byl ten nejkrásnûj-
‰í indián. Malí a velcí indiáni se potom
rozdûlili do ãtyfi kmenÛ, kaÏd˘ kmen si
navázal ãelenky i s péry ve své barvû. 

V indiánském kruhu nám paní uãitel-
ka vysvûtlila, Ïe se kolem potuluje
bizon a jestli nechceme umfiít hlady,
musíme ho chytit. Bizona jsme vidûla
zatím jenom v ZOO, tak jsem se tû‰ila,
Ïe ho najdeme právû my. Vydali jsme se
na cestu po fáborkách, které nám
nachystali zvûdové a ti nám cestu je‰tû
ztíÏili rÛzn˘mi úkoly. S tatínkem jsem
spoleãnû pfiená‰ela barevná dfiívka,
s ostatními z kmene jsme veslovali pfies

potok, plíÏili se i utíkali indiánsk˘m
bûhem, ale nejlep‰í bylo, kdyÏ mû tatí-
nek nesl na zádech. Stfiílení z praku mû
musel tatínek nauãit a pfiitom mi po‰ep-
tal, Ïe naposledy stfiílel jako mal˘ kluk.
Za kaÏd˘ splnûn˘ úkol dostal ná‰ kmen
indicii, vlastnû nûjaké klikyháky, proto-
Ïe i kdyÏ umím trochu písmenka, nepo-
znala jsem nic. V cílovém tábofie se
náãelník kaÏdého kmene potopil do
nádrÏe, vylovil vzácn˘ ‰perk a za to
dostal ‰ifrovací abecedu. Pak se mÛj
tatínek s ostatními dali do lu‰tûní a já
jsem drÏela palce, aÈ vyhrajeme. UÏ ani
nevím, kdo vlastnû zvítûzil, hlavnû, aby
uÏ tu byl ten bizon. ProtoÏe bylo moc
horko, schoval se nám do hasiãárny,
kde ho na‰el nejstar‰í náãelník. Bizon
nebyl opravdick˘, byla to veliká krabice
s rÛzn˘mi pfiekvapeními pro tatínky i
pro nás, ale velk˘ namalovan˘ bizon
poklad hlídal.

UÏ jsem mûla velk˘ hlad,  protoÏe ze
samé nervozity jsme ve ‰kolce moc
nesvaãila a tatínek fiíkal, Ïe by si také
nûco dal. Zachránila nás paní uãitelka,
která pfiinesla chleba  a pravou „bizoní“
pa‰tiku. Tatínek mû pochválil, kdyÏ
jsem na‰e namazané chleby sama
ozdobila zeleninou a pfiinesla na stÛl. 

Tatínek fiíkal, Ïe uÏ jsem veliká holka,
skoro jako maminka a Ïe se mu indián-
ské odpoledne moc líbilo. Mi taky a
proto jsme mu dala velkou pusu.

povídání vyslechla 
a zapsala Vûra Kahánková
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„Rychleji, v˘‰e,
silnûji“

Pokraãování ze strany 9

Heslo: „Není dÛleÏité vyhrát, ale
zúãastnit se“ bylo naplnûno a uÏ nezb˘-
valo, neÏ vyhlásit vítûze. V‰echny státy
soutûÏily s dobrou náladou, úkoly splnily
a proto byly v‰echny odmûnûny opravdo-
vou zlatou medailí II. kunãick˘ch olym-
pijsk˘ch her. 

Souãástí sportovního odpoledne bylo
slavnostní vyfiazení pfied‰kolákÛ, ktefií
pfiedstoupili pfied rodiãe za zvuku hudby
we are the champions skupiny Queen. Za
v‰echny kamarády a zamûstnance se
s nimi rozlouãily paní uãitelky a pfiedaly
jim knihu s vûnováním, kytiãku a dal‰í
upomínkové pfiedmûty na matefiskou
‰kolu. ZároveÀ jsme se vefiejnû rozlouãili
s rodiãi, ktefií spoleãnû s dûtmi z na‰í M·
odcházejí.

ProtoÏe byl krásn˘ sluneãn˘ den, niko-
mu se nechtûlo domÛ a samozfiejmû
k posezení na zahradû patfií i oheÀ a opé-
kání párkÛ. U toho jsme vydrÏeli aÏ do
pozdních odpoledních hodin.

za M· ·árka Fialová

S tatínkem
na bizona



Na Ïádost paní Pustkové jsem poÏádal
ãlena na‰í organizace Ing. Ezechela o roz-
bor vody vytékající z vodojemu na
Holubjance.

Mikrobiologick˘m rozborem dle
vyhlá‰ky 252/04 Sb bylo zji‰tûno, Ïe tento
vydatn˘ zdroj vody obsahuje koliforní
bakterie, které pfii pití bez pfieváfiení
mohou zpÛsobit zdravotní potíÏe.

Jde o proniknutí fekálií do této velmi
chutné pramenité vody, zfiejmû nerozum-
n˘m poãínáním ãlovûka. BohuÏel nám
chybí kanalizace a zfiejmû v denním
shonu zapomínáme, Ïe ãistá voda je snad
jedin˘m ãlánkem potravního fietûzce,
kter˘ nelze za Ïádn˘ch okolnosti niãím
jin˘m nahradit. Následkem nedostatku
pitné vody, umírá kaÏd˘m rokem 10 mili-
onÛ lidí na rÛzná stfievní onemocnûní. Na
80 % v‰ech nemocí lidstva je zpÛsobeno
‰patnou kvalitou vody nebo jejím nedo-
statkem. Zdrav˘ ãlovûk pfieÏije mûsíc bez
jídla, ale zemfie za pár dní, pokud nedo-
stane vodu.

Dûkuji ing. Miroslavu Ezechelovi za
bezplatné provedení rozboru vody ve své
laboratofii.

Jsme vdûãní za kaÏd˘ sponzorsk˘ dar,

kter˘ nám umoÏní zlep‰it Ïivotní prostfie-
dí, ale zároveÀ jsme ne‰Èastní z trvalého
zhor‰ování na‰ích podmínek k Ïivotu.

Ing. Miroslav Ezechel, Miloslav ·rubafi
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Kunãice pod Ondfiejníkem

Máme je‰tû v na‰í obci studnu, studánku,
nebo pramen s nezávadnou pitnou vodou?

Nabízím sluÏby 
fekálním vozem

Zaji‰Èuji odvoz:
• obsahu jímek • fekálií • 

• moãÛvky • odpadní vody • 
• kalÛ z ãistíren odpadních

vod apod. 

Kontakt: Alfred TuroÀ, 
Kunãice p. O. 312

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

Prodám
palivové dfiíví
buk, nafiezané na metry, 

cena 1 200 Kã za metr

MoÏnost odvozu
odbûrateli.

tel. ã. 605 732 540.

v ˘ z v a

PPRRÒÒKKAAZZ  PPRROOFFEESSNNÍÍ  ZZPPÒÒSSOOBBIILLOOSSTTII  ¤¤IIDDIIââEE
Îádosti o vydání  PRÒKAZU PROF. ZPÒSOBILOSTI

¤IDIâE na základû platného  OSVùDâENÍ PROF.
ZPÒSOBILOSTI ¤IDIâE nebo platného ‰kolení a

pfiezkou‰ení se podávají pouze do 30.9.2008
PO TOMTO TERMÍNU UÎ NELZE ·KOLENÍ ANI

OSVùDâENÍ PROF. ZPÒSOBILOSTI ¤IDIâE UZNAT
JAKO PODKLAD PRO VYDÁNÍ NOVÉHO

PROFESNÍHO PRÒKAZU.

doklady potfiebné k vyydání
PrÛkazu profesní zpÛsobilosti fiidiãe:

• prÛkaz totoÏnosti (obãansk˘ prÛkaz nebo pas)
• fiidiãsk˘ prÛkaz

• fotografie 3,5x4,5 cm
• správní poplatek 200 Kã 

• platné Osvûdãení profesní zpÛsobilosti fiidiãe
(pokud nemáte vydáno tak doklad o ‰kolení a pfiezkou‰ení)
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V˘tvarná ãást:
Kategorie 1
1. místo Silvestr Adámek Já mám konû,
vrané konû ( kolor. kresba). M· K.p.O.
2. místo Lucie Chovanãíková Lesní procház-
ka (tempera) M· K.p.O.
2. místo Martin Adamec MÛj strom (vosko-
v˘ pastel) M· K.p.O.
3. místo Silvestr Adámek Zvonek (such˘
pastel, klovatina) M· K.p.O.
3. místo Jana Mikulková Mot˘lí hostina (vos-
kov˘ pastel) M· K.p.O.
Dvû kolektivní práce: JabloÀ ve ãtyfiech roã-
ních obdobích, Jaro v Beskydech M· K.p.O.

Kategorie 2
1. místo Nikolas ·tefek Ptáãci (kolor. kresba)
Z· K. Svolinského K. p. O.
2. místo Lucie ·ilbachová Strom (kolor. kres-
ba) Z· K. Svolinského K. p. O.
2. místo Vojtûch Mráz Veverka Zrzeãka
(kolor. kresba) Z· K. Svolinského K. p. O.
3. místo Karolína ·igutová KÛÀ a strom
(kolor. kresba) Z· K. Svolinského K. p. O.
3. místo ·tûpán Dostál Strom uÏ mi pfierostl
(kolor. kresba) Z· K. Svolinského K. p. O.
Kolektivní práce Jakub Du‰ák, Hana Macková,
·tûpánka Macková, Lenka ·majstrlová, Eva
Jurková, Adam Mitá‰, Leo‰ Koval Strom rados-
ti (tempery- houbiãka) Z· Tyr‰ova 1053 Fr. p. R. 

Kategorie 3
1. místo Viktorie ·upolová, Lucie ¤ezníãko-
vá The Simpson (kolor. kresba) Z· K. Svolin-
ského K. p. O.

2. místo  Monika Men‰íková D˘chaãka
(koláÏ) Z· Komenského Fr˘dl. n. O.
3. místo  Tomá‰ Fuhrer Plíce Zemû (fix) Z·
K. Svolinského K. p. O.
3. místo Martin Havlíãek Moje oblíbená jab-
loÀ (kolor. kresba) Z· K. Svolinského K. p. O.

Kategorie 4
1. místo Jakub Tobola Viktor Kubaãák
Matka Zemû ( kombinovaná technika) Z·
Komenského Fr˘dl. n. O.
2. místo Lucie Bûãáková, Magda Najzarová,
Veronika Nováková, Markéta Satinská 
bez názvu (kombinovaná technika) Z·
Komenského Fr˘dl. n. O.
2. místo K. Dobiá‰ová bez názvu (vitráÏ) Z·
Tyr‰ova 913 Fr. p. R.
3. místo Luká‰ Dohaniã Strom na jafie (kolor.
kresba)
Kolektivní práce Kolektiv 6.B Les (papírofiez)
Z· Tyr‰ova 913 Fr. p. R.

Kategorie 5
1. místo Veronika Gajdu‰ková, Viktorie
·majstrlová, Tereza Jufiicová Du‰e puberÈá-
ka (kolor. kresba) Z· Tyr‰ova 913 Fr. p. R.
2. místo Zbynûk Veselka Strom v zahradû
(papírofiez – tisk) Z· Tyr‰ova 913 Fr. p. R.
3. místo Kamila Îihlová Stromy – plíce svûta
(kolor. kresba) Z· Tyr‰ova 913 Fr. p. R.
3. místo Martina ¤ezníãková bez názvu
(kolor. kresba) Z· K. Svolinského K. p. O.
Kolektivní práce  Nikola Dudková, Nikol Krauso-
vá, Zuzana Matulová, Petra Navrátilová Západ
slunce (such  ̆pastel) Z· Tyr‰ova 913 Fr. p. R.

Kolektivní práce 8. C Gabriela Harapková, Marie
Keddamová, Dominika Studená, Michaela
·eveãková, Tereza ·mírová Strom Ïivota (such  ̆a
voskov  ̆pastel) Z· Komenského Fr̆ dl. n. O.

Literární ãást:
Kategorie 1. 
– Ïáci 4.a 5.tfiíd, Z· - celkem 21 prací
1.místo: Simona Janotová Z· K.Svolinského
K.p.O.
2.místo: Dominika Závodná, Lenka Hrubi-
‰ová Z· K.Svolinského K.p.O.
3.místo: Eli‰ka Janìourková, Michaela Str-
nadlová Z· Tyr‰ová Fren‰tát p.R.

Kategorie 2. 
– Ïáci 6. a 7. tfiíd Z· - celkem 11 prací
1. místo: Lenka ·igutová,Michaela Michno-
vá Z· K.Svolinského K.p.O.
2. místo: Bohdana Kahánková Z· K.Svolin-
ského K.p.O.
3. místo: Anna-Marie Holu‰ová, Karolína
Vyroubalová Z· K.Svolinského K.p.O.

Kategorie 3. 
– Ïáci 8. a 9.tfiíd Z· - celkem 17 prací
1. místo: ·árka Barto‰ová, Barbora Svobo-
dová Z· Tyr‰ová Fren‰tát p.R.
2. místo: Michal Kuchafi, Dana Heryánová,
Vendula Tymlová Z· K.Svolinského K.p.O.
3. místo: AlÏbûta Henzlová, ·tûpánka Hru-
bi‰ová Z· K.Svolinského K.p.O.

Mí‰a Michnová, MarÈa Polá‰ková
Z· Tyr‰ová Fren‰tát p.R.

Rád bych také podûkoval p. ZdeÀce Îídko-
vé, Markétû Jurkové a ZdeÀku ·rubafiovi za
odborné posouzení soutûÏních prací.

Za âSOP Skalka David Fojtík

V˘sledky 12.v˘tvarné a literární soutûÏe na téma:
STROMY-ZELENÉ PLÍCE ZEMù

SpoluobãanÛm a majitelÛm parcel vdûãíme za spoluúãast na
postupné likvidací kfiídlatky a vráceni druhové rozmanitosti do
na‰í flóry a fauny. 

Ná‰ Beskydsk˘ postup ji dokáÏe totálnû zlikvidovat pokud
máme moÏnost vyuÏít nepo‰kozenou lodyhu k dopravû potfieb-
ného mnoÏství herbicidÛ do kofienÛ.

Dûkujeme v‰em, ktefií nás na nové porosty upozornili a moÏná
v prÛbûhu roku je‰tû nûjaké objeví. Leto‰ní jarní mapování nás
pfiesvûdãilo, Ïe poslední kefie jsou roztrou‰en˘ po celé obci.

Snad nám von Siebold (holandsk˘ zahradník) odpustí, Ïe se
snaÏíme vyhostit z na‰í pfiírody nositelku zlaté medaile, která ji
byla udûlena jako nejkrásnûj‰í a nejuÏiteãnûj‰í rostliny roku, na
zemûdûlské a zahradnické v˘stavû v Ultrechtu v roce 1840. 

Za Kunãické ochránce pfiírody Miloslav ·rubafi

Je‰tû se letos v Kunãicích p. O. s asijskou krasavicí nerozlouãíme!


