
Kunãice pod Ondfiejníkem LISTOPAD 2008

Základní organizace Českého svazu ochránců 
přírody (ZO ČSOP 68/01) v Kunčicích pod 
Ondřejníkem a Pozemkový spolek Podbeskydí

otevírají 12. listopadu 2008
1. etapu Naučné stezky na katastru obce Kunčice p/O.

NAUČNÁ STEZKA

CHODNÍČKY V PODBESKYDÍ

POZVÁNKA
18. listopadu 2008
Vycházka seniorÛ

Více na stranû 3

28. listopadu 2008
Adventní koncert

Více na stranû 3

6. prosince 2008
Zájezd na Jarmek

Více na stranû 8

Trasa otevfiené ãásti nauãné stezky vychází od nádraÏí âD V Kunãicích p/O.
a konãí u Obecního úfiadu ve stfiedu obce. 

Na stezce je celkem 8 zastavení s informaãními tabulemi a s odpoãinkov˘-
mi místy vybaven˘mi stoly a laviãkami.

Délka této ãásti stezky je 3,2 km.

Na jednotliv˘ch zastaveních se dozvíte o pfiírodních zajímavostech tohoto
území, rostlinách a Ïivoãi‰ích, lese, loukách a vodních plochách. Cílem je
roz‰ífiit Va‰e znalosti o pfiírodû této oblasti a ukázat, jak se zdej‰í ochránci
pfiírody snaÏí pfiírodní a zachovat a rozvíjet. 

Trasa stezky je vyznaãena znaãkou pro nauãné stezky t.j. bíl˘m
ãtvercem s modr˘m pruhem.
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Jdeme správn˘m smûrem?

Po pûtiletém snaÏení se nám dafií
dokonãit první ãást nauãné stezky
„CHODNÍâKU V PODBESKYDÍ“, kter˘
náv‰tûvníkÛm poskytne informace o kul-
turních a pfiírodních zajímavostech na‰í
obce. Snad pfiispûje k tomu abychom si
tûchto hodnot více váÏili a chránili je.

Náv‰tûva jednotliv˘ch sta-
novi‰È nám usnadní pronik-
nout do tajÛ harmonie skryté
v pfiírodû a umoÏní odpoãi-
nek, relaxaci a naãerpání
nov˘ch sil pro fie‰ení nároã-
n˘ch situací denního Ïivota.
Energie pfiírody a energie tra-
dic nás naplní chutí do Ïivota,
pokud ji dokáÏeme pfiijímat.
Opírá se o slu‰nost vût‰inû
lidí vrozenou, ohleduplnost a
úctu ke v‰emu jedineãnému.

V pfií‰tím roce budeme pokraãovat od
podhÛfií Ondfiejníku do dal‰ích ãástí
zachovalé pfiírody v Pekliskách, Kolibách
a necháme se okouzlit vûncem horsk˘ch
vrcholÛ kter˘ nás chrání pfied negativními
vlivy globálního svûta. Je rozpracován
také mal˘ rehabilitaãní okruh chodníãku
kolem Beskydského rehabilitaãního cent-
ra, nejen pro pacienty.

Dûkujeme realizátorovi Ing. Miroslavu
Zavadilovi a sponzorÛm obci Kunãice
p.O., Beskydskému rehabilitaãnímu cent-
ru a RWE Transgas Net generálnímu part-
nerovi âSOP.

Letos se nám podafiilo pokosit nûkolik
hektarÛ horsk˘ch luk v druhé zónû CHKOB.

Peãujeme o dva ovocné sady krajov˘ch
odrÛd vysokokmenÛ a dva lesoparky.

O‰etfiujeme památn˘ strom Blablovu
lípu a dal‰í v˘znamné krajinné prvky.

Pokraãujeme v likvidaci kfiídlatky a
Bol‰evníku velkolepého na âeladné,
Ostravici, v areálu závodu Ferak v Ra‰ko-
vicích a Kunãicích p.O. Velice nás tû‰í, Ïe
pfiestává mechanická likvidace kfiídlatky -
jen její tlumení a prosazuje se Beskydsk˘
postup, kter˘ kfiídlatku totálnû likviduje. 

Velice si váÏíme tûch obãanÛ, ktefií nás
kontaktují nebo pfies obecní úfiady upo-
zorní na porosty tûchto invazních rostlin.

V této komplexní péãi o pfiírodu nás
letos podpofiily obecní úfiady v Kunãicích
p.O., âeladné, Ostravice, Lesy âeské
Republiky a nejvíce Agentura ochrany
pfiírody a krajiny stfiedisko Ostrava. 

Tímto jim v‰em nejen za nás, ale i za
pfiírodu velice dûkujeme.

Miloslav ·rubafi
pfiedseda ZO âSOP Kunãice p.O.

Zmûna ordinaãních hodin – MUDr. Jan Chovanãík
Po: 7.00 - 12.00 hod

Út: 7.00 - 10.00 - prevence, 10.00 - 16.00 
St: 7.00 - 12. 00

ât: 7.00 - 10.00 - prevence, 10.00 - 14.00
Pá: 7.00 - 12.00

Ve ãtvrtek ordinuje MUDr. Franti‰ka Chovanãíková.

„Stejné vlnky své Ondfiejnick˘ potok roní,
i stejn˘ mot˘l po kvûtech se honí,
stejnû znûjí zvony zas pfies údolí, 
doznívajíce kdes nad lány polí – 
tak jak tenkrát v ten mlad˘ ãas,
neÏ zvrásnil nám tváfie – probûlil vlas…“

Tyto ver‰e provázely setkání spoluÏákÛ
19. záfií 2008 na Skalce. Se‰lo se nás 26
a pozvání pfiijala i na‰e paní uãitelka
Eva Bri‰ová.
Ze 46 nás uÏ 12 spoluÏákÛ opustilo.
Ostatní se omluvili nebo nepfii‰li. Tak za
2 roky na shledanou!

Gabriela ·mifiáková

Setkání po létech
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Jubilanti
v listopadu oslaví svá 

Ïivotní jubilea tito obãané

Jifií Ma‰talífi 85 let
Franti‰ek Kfienek 83 let
Marie Cviãková 80 let
Ladislav Mrkva 80 let
Karel Hausner 80 let
Bohumír Kufiec 75 let
Emilie ·tochlová 75 let
Zdenka ·ofranková 70 let
Vlasta Luke‰ová 65 let
Josef Benda 65 let
Valerie Válková 65 let
Eva Petrová 65 let
Zdenûk Mazoch 60 let
Bohuslav Pavliska 60 let

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

Rozlouãení
V mûsíci fiíjnu jsme se naposledy
rozlouãili s panem Miloslavem
Píchou.

V˘zva
Prosím nálezce snubního prstenu na
autobusové  zastávce u kostela v záfií
leto‰ního roku, aby se ozval telefo-
nicky nebo se dostavil osobnû k pí
TaÈánû Holu‰ové na obecní úfiad.

Dûkuji TaÈána Holu‰ová 

Pozvání
Kulturní komise pfii Obecním úfiadû
v Kunãicích p. O. vás srdeãnû zve

na SPOZ

Milí seniofii, bude-li nám v listopadu
pfiát poãasí, vydáme se je‰tû na
jednu leto‰ní vycházku. Sejdeme se
v úter˘ 18.11.2008 v 9.20 hod. na
toãnû, kolem penzionu Karolína si
vy‰lápneme pod Stolovou a leto‰ní
„vandrování“ zakonãíme v hospÛd-
ce na Maraláku. Náhradní termín je
ãtvrtek 20.11. Zve SPOZ

Kulturní komise pfii Obecním
úfiadû v Kunãicích p. O. vás

srdeãnû zve na

ADVENTNÍ KONCERT
v pátek 28. listopadu 2008 v 17.30 h
v kostele sv. Mafií Magdalény

Úãinkuje: Moravskoslezské ko-
morní sdruÏení, které tvofií pfiední
hráãi operního orchestru Národní-
ho divadla moravskoslezského a
Janáãkovy filharmonie. Zazní
skladby klasického  ãeského a svû-
tového kvartetního repertoáru

�

✿ ✿

�

Obãanské sdruÏení Diakonie Broumov ve spolupráci
s Obecním úfiadem v Kunãicích pod Ondfiejníkem

VYHLA·UJE HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Ve‰keré dámské, pánské, dûtské obleãení z bavlnûného materiálu 

– i po‰kozené (triãka, ko‰ile, mikiny, tepláky, halenky, kalhoty)
LÛÏkoviny, ruãníky, utûrky, látky – nejménû 1 m2 i po‰kozené!

Zimní obleãení – jen nepo‰kozené – bez flekÛ, dûr, molÛ 
a rozbit˘ch zipÛ (sportovní bundy, kabáty

KoÏené nepo‰kozené vûci (bundy, kabelky, penûÏenky, pásky)
Nepo‰kozené záclony rÛzn˘ch rozmûrÛ, larisy, vlnûné deky

Ply‰ové hraãky, spací pytle, knihy – nepo‰kozené
Boty (pouze nové), pfiikr˘vky pouze péfiové

VùCI, KTERÉ OPRAVDU VZÍT NEMÒÎEME!
V‰e, co je ‰pinavé, mokré nebo zatuchlé, svetry, silonové a dedero-

nové obleãení,obno‰ené boty, koÏichy, vatované  kabáty, stany,
koberce, matrace, dále pak ledniãky,talífie, hrnce, poãítaãe,  televi-
ze, nábytek, poãítaãe, jízdní kola a dûtské koãárky, lyÏafiské potfie-
by, jízdní kola, lampy, lustry, malé spotfiebiãe (Ïehliãky, kávovary,

topinkovaãe, varné konvice) 
Náklady na likvidaci tûchto nepotfiebn˘ch vûcí v˘raznû

sniÏují hodnotu Va‰í humanitární sbírky!

SBÍRKA SE USKUTEâNÍ 
dne: stfieda 19.11.2008 od 8.00 – 11.30, 13.00 – 16.00 hod.

ãtvrtek 20. 11. 2008 od 8.00 – 11.30 hod

místo: malá zasedací místnost obecního úfiadu – 1. patro

Vûci prosíme zabalené do igelitov˘ch pytlÛ ãi krabic, 
aby se nepo‰kodily transportem

BliÏ‰í informace podá  OÚ v Kunãicích p. O. – tel.: 556 850 154   

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která
poskytuje materiální pomoc potfiebn˘m obãanÛm u nás i v zahrani-

ãí a dává práci lidem, ktefií jsou tûÏko umístitelní na trhu práce.
Více na  www: diakoniebroumov.org

V  ̆m û n a   v o d o m û r Û
VáÏení obãané, v listopadu od 24.11. – 28. 11. 2008 probûhne v˘mûna vodomûrÛ. 

Bude se jednat o tyto nemovitosti:
RD ã.p.: 3, 617, 434, 476, 688, 695, 394, 685, 164, 15, 517, 716, 567, 76, 58,
1, 40, 119, 461, 466, 491, 492, 380, 4, 319, 138, 215, 222, 501, 512, 722, 560,
728, 729, 462, 422, 13, 75, 24, 43.

chata ev.ãíslo: ,0258, 0854, 0856, 0628, 0266, 0233, 0932, 0196, 0498, 0499.

V˘mûnu bude provádût pan BraÏina Jaroslav, kter˘ se prokáÏe povûfiením spoleãnos-
ti Kunãická s.r.o. se sídlem spoleãnosti Kunãice pod Ondfiejníkem 569, PSâ 739 13.

Tímto Vás laskavû Ïádám, abyste telefonicky na ãíslo 725 506 902 popfi. na e-
mailovou adresu barbora.sacka@kuncicepo.cz nahlásili, v kterém termínu nám
zpfiístupníte Va‰i nemovitost tak, aby v‰e probûhlo bez jak˘chkoliv problémÛ.

Za spolupráci pfiedem dûkuji. Barbora Sacká

� �
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ZÁKLADNÍ ·KOLA KARLA SVOLINSKÉHO

Ve ãtvrtek 2. fiíjna 2008 odpoledne se na
Drakiádû, pofiádané Z· K. Svolinského ve
spolupráci se SRPd· a M· v Kunãicích p.O.,
se‰lo témûfi 60 dûtí. V‰echny mûly moÏnost
ukázat své draky v plné parádû. Ti star‰í
dokázali vypustit svého draka do v˘‰ky
sami, mal˘m vydatnû pomáhali jejich rodi-
ãe. Kromû pfiehlídky drakÛ dûti soutûÏily v
kreslení nejkrásnûj‰ího draka a malovaly
draky nejen na papír, ale i kfiídami po celém

prostranství ‰koly. Také velk˘ nenamalovan˘
drak nezÛstal dlouho bez v˘zdoby a pfiiãi-
nûním dûtí i rodiãÛ dostal hezk˘ obliãej a
nov˘ krásnû barevn˘ chvost, dlouh˘ 25
metrÛ. V‰ichni úãastníci dostali sladkou
odmûnu a pamûtní list, kter˘ jim bude pfii-
pomínat pfiíjemnû proÏité podzimní odpo-
ledne. Hezké obrázky a velik˘ drak byly
pouÏity k v˘zdobû ‰kolní jídelny. Ivana
Myslikovjanová

Ve dnech 29. 9. - 30. 9. se Ïáci
‰estého roãníku vydali do údolí pod
Lysou horou, aby tam spoleãnû pro-
Ïili rÛzné aktivity, které mûly pfiede-
v‰ím stmelit jejich kolektiv, prohlou-
bit vzájemné vztahy pfii práci ve sku-
pinách, rozvíjet jejich vzájemnou
komunikaci apod.

Obûma dny se prolínala hra o
poklad zbojníka Ondrá‰e, která spo-
ãívala ve vylu‰tûní ‰ifry a nalezení
pokladu. K rozlu‰tûní kódované ‰ifry
soutûÏící potfiebovali nasbírat písme-
na a to jim umoÏÀovala úãast
v plnûní spoleãn˘ch i individuálních
úkolÛ. Úkoly probíhaly vût‰inou
v prozáfiené podzimní pfiírodû, dûti
tvofiily stavby z pfiírodnin, poznávaly

rostliny, hledaly písmena na svahu
pod Lysou. Nechybûly ani pû‰í túry do
nejbliÏ‰ího okolí (k jízdárnû a na
místa spojená s ãinností zbojníka
Ondrá‰e) a také náv‰tûva krytého
bazénu v nedalekém hotelu Petr Bez-
ruã. Zavr‰ením bylo nalezení krabice
s pokladem.

Za pfiíjemnû strávené dva dny
dûkujeme také majiteli chaty POMA
panu Studenému a jeho personálu. 

Ze zpûtn˘ch reakcí ÏákÛ usuzuje-
me, Ïe se jim akce líbila a doufáme,
Ïe i dal‰í tfiídy vyuÏijí podobn˘ch
pobytÛ k navození správné pracovní
atmosféry v kolektivu. 

Za pedagogick˘ dozor této akce 

Mgr. Lenka Golová, PaedDr. Dana Heryánová

Adaptaãní pobyt 6. tfiídy

Drakiáda ve ‰kole

Nav‰tûvuje nás pravidelnû kaÏd˘ rok,
pfiebírá vládu nad létem, aby oblékl pfiírodu
do pestr˘ch barev. Samozfiejmû je fieã o pod-
zimu. Rozhodli jsme se, Ïe ho pfiivítáme
netradiãnû. Na den  30. 9. jsme pro Ïáky 1.
stupnû a  dûti M· pfiipravili akci – Den
s v˘tvarnem.  Hned ráno se v‰e rozbûhlo.
Paní uãitelky si se sv˘mi dûtmi povídaly o
podzimu, vyprávûly pohádky a ãetly pfiíbû-
hy na toto téma. A co dûti dûlají v tomto roã-
ním období nejradûji? Pfiece – pou‰tûjí

draky! Po motivaãní hodinû, pfiípravû pomÛ-
cek a materiálÛ jsme spûchali do matefiské
‰koly pro pfied‰koláãky, které p. uãitelky
rozdûlily do skupinek a Ïáci 2., 3. a 5. tfiídy
je velmi rádi pfiijali mezi sebe.  Poãasí nám
pfiálo, a proto jsme vyrazili do pfiírody
v okolí ‰koly. Zde jsme uÏ zaãali v˘tvarnû
tvofiit podzim a hlavnû tolik oblíbené draky.
PrvÀáãci si vybrali za materiál textilie a
z látek vznikl nûkolikametrov˘
drak, kterého nikdo nepfiehlédl.
Ve 2. tfi. se dûti seznámily
s technikou frotáÏe, pfii které
vyuÏily krásn˘ch podzimních
listÛ a kaÏd˘ jejich papírov˘
dráãek mûl hezk˘ barevn˘ frá-
ãek, tfieÈáãci nejdfiíve otiskovali
své ruce na balicí papír a tak
vzniklo pozadí, a pak dotváfieli
draky z novin. Îáci 5. tfi.vyuÏili
k v˘robû drakÛ igelitové sáãky,
drátky, ‰pejle apod. a draky i
pou‰tûli. Dûti a p. uã. z M· se
ve v‰ech tfiídních kolektivech

zapojili do nabízen˘ch ãinností s velk˘m
nad‰ením a práce se jim velmi dafiila. Vûfií-
me, Ïe se u nás i tûm nejmen‰ím dûtem z
M· líbilo a podobn˘ch spoleãn˘ch dnÛ pro-
Ïijeme je‰tû víc. Hotové v˘robky jsou vysta-
veny na chodbû 1. stupnû. Leto‰ní podzim-
ní v˘tvarn˘ den se opravdu vydafiil. Na
celém 1. stupni se nesl ve znamení zábavy a
zájmu dûtí. Eva Halatová

Den s v˘tvarnem – Draku, draku, poleÈ v˘‰!

Pfiírodovûdn˘ klokan
1. fiíjna v na‰í ‰kole probûhl Pfiírodo-

vûdn˘ klokan. 28 ÏákÛ z 8. a 9. tfiídy vypl-
Àovalo otázky z matematiky, fyziky, che-
mie, biologie a v‰eobecn˘ch znalostí.
S nejvût‰ím poãtem bodÛ se umístili takto:

3. místo: KoÏu‰níková Barbora- 9. tfiída
2. místo: Borák Luká‰- 9. tfiída
1. místo: Vyroubalová Karolína- 8. tfiída

Blahopfiejeme L. Golová
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Kulturní akce ‰koly v fiíjnu:
• 8. fiíjna Ïáci 4. a 5. roãníku nav‰tívili

hudební pfiedstavení Jumping Drums
v Divadle v Novém Jiãínû. Poutavé
vystoupení bubeníkÛ a moÏnost
vyzkou‰et si nûkteré „bicí“ techniky na
jevi‰ti Ïáky doslova nadchly.

• 16. fiíjna si Ïáci 6. a 7. roãníku vyzkou-
‰eli v praxi svou znalost anglického jazy-
ka na divadelním pfiedstavení Aliens
Grammar Show v podání rodil˘ch mluv-
ãích, která se konalo v tûlocviãnû fr˘d-
lantské základní ‰koly. Îáci byli vtaÏeni
do dûje, rozhodovali o prÛbûhu dûje a
spontánnû komunikovali s herci. 

• 22. fiíjna se konal koncert s protidrogo-
vou tématikou ve fr˘deckém rockovém
klubu. Prostfiedí i téma, mládeÏí ãasto
diskutované, v‰echny zaujalo. Doufá-
me, Ïe tragické osudy autorÛ písní,
které zde zaznûly, budou pro na‰e Ïáky
alespoÀ malou v˘strahou.

Monika Sk˘palová

Kurz dopravní v˘chovy
Na‰e ‰kola se opût zapojila do kurzu dopravní v˘chovy pro Ïáky 4. tfiíd. 30. záfií ãtvrÈá-

ci absolvovali jízdy na kole na dopravním hfii‰ti ve Fr˘dlantû n. O. V mûsíci listopadu nás
ãeká teoretická ãást, ve ‰kole nás nav‰tíví uãitel auto‰koly a probere s dûtmi pravidla sil-
niãního provozu. Na jafie bude kurz pokraãovat závûreãn˘mi jízdami a testy. Vûfiím, Ïe
budeme v‰ichni úspû‰ní. P. Fi‰erová

Dne 17. 10. 2008 byla slavnostnû otevfie-
na v˘stava s názvem Obrazy, která pfiedsta-
vuje v˘tvarné práce dvou mlad˘ch v˘tvarní-
kÛ Tomá‰e Hrubi‰e a Miroslava Pavláska.
·lo o velmi milé setkání s b˘val˘mi Ïáky
na‰í ‰koly a náv‰tûvníci mûli také moÏnost
porovnat jejich umûleck˘ rÛst, neboÈ v gale-
rii jiÏ vystavovali ihned po ukonãení stfiedo-
‰kolsk˘ch let. Dnes jiÏ mají za sebou dal‰í
léta studií i umûleckého zrání. 

Tomá‰ Hrubi‰, kter˘ tento rok absolvoval
Zlínskou ‰kolu umûní, nyní studuje na
brnûnské fakultû v˘tvarného umûní. Na této
v˘stavû se prezentuje nûkolika grafick˘mi
listy, av‰ak jeho hlavní doménou je malba,

které se vûnuje teprve krátce. Tyto
malífiské poãátky, které zde pfiedsta-
vuje, jsou zkoumáním malby jako
takové. Zkou‰í rÛzné podkladové
materiály a moÏnosti barvy. Zatím se
pfieváÏnû vûnuje klasick˘m námû-
tÛm, jako jsou portrét ãi krajina.
Forma malby je realistická, nûkdy aÏ
s nuancemi exprese. V portrétech se
dot˘ká v˘razu tváfie mírnou grotesk-
ní nadsázkou a zasazuje své modely
do abstraktnû snového prostfiedí.

V obrazech krajin zredukoval svÛj námût
na jedin˘ a to dominantu Kunãic, Ondfiejník.

V dal‰í tvorbû by se chtûl Tomá‰ vûnovat
malbû mnohem intenzivnûji, chce více
uvolnit svÛj rukopis, ale hlavnû by chtûl
vydrÏet malovat co nejdéle.

Mirek Pavlásek, absolvent Ostravského
Institutu pro umûlecká studia, bakaláfi umûní
v oboru UÏitná malba se zde prezentuje mal-
bami, které z velké ãásti vznikly pomûrnû
nedávno. V poslední dobû se zamûfiuje na
tzv. street art a pfii tvorbû sv˘ch obrazÛ vyu-
Ïívá nûkteré jeho prvky, aÈ uÏ jde o pouÏívá-
ní ‰ablon nebo malbu sprejem. V jeho dílech
se vyskytují témata váÏnûj‰í, odsuzuje fana-
tické pfiedstavitele islámu, teroristy, ktefií
vraÏdí nevinné lidi ve jménu Svaté války,
objevují se i roboti, rÛzné masky, kter˘mi je
uchvácen jiÏ del‰í dobu, jsou zde brouci,
hadi i pilulky, které útoãí a popírají tak svoji
funkci a vyvolávají pocit úzkosti, strachu,

ohroÏení ãi pfiímo útoku a konfliktu. Na
druhé stranû se objevují téma, která pfiiná‰e-
jí pousmání a odlehãení, v podobû veselé
halucinace s Matrjo‰kami a korpulentní zpû-
vaãkou v plné síle. Jak autor sám tvrdí:
„Maluji, protoÏe mû to baví, vidím v tom
jakousi nekoneãnou cestu, na které objevuji
nové technologické postupy a témata a to je
dÛvod, proã se tvorbû chci nadále vûnovat.“

Program vernisáÏe byl obohacen také o
hudební a literární tvorbu, vystoupili Petr
Kladiva a Tomá‰ Hrubi‰.

Velmi sympatické bylo, Ïe tento den pfii‰lo
do galerie mnoho mlad˘ch lidí, aby popfiáli
obûma v˘tvarníkÛm, sv˘m kamarádÛm,
mnoho dal‰ích tvÛrãích nápadÛ a je‰tû více
takov˘ch zdafiil˘ch v˘stav. K tomuto pfiání se
pfiipojujeme. M. Jurková, správce galerie

V˘stavu si mÛÏete prohlédnout 
do 14. listopadu.

Pfiespolní bûh 
1. stupnû

První sportovní disciplínou, kterou jsme
zahájili nov˘ ‰kolní rok, byl pfiespolní bûh.
Nejprve  probûhla ve v‰ech roãnících  1.
stupnû tfiídní kola a vítûzové se zúãastnili
okrskového kola na Ostravici. Reprezento-
valo nás 5 dívek a 5 chlapcÛ. Získali jsme
ãtyfii krásná umístûní. Ve sv˘ch kategoriích
zvítûzili Daniela Klim‰ová ze 2. tfiídy a Jan
Roztoãil z 5. tfiídy. Druhá místa obsadili
Ondfiej Cochlar ze 2. tfiídy a Nikola Klim‰o-
vá ze 4. tfiídy. 

Tito ãtyfii Ïáci se zúãastnili také okresní-
ho kola, které se konalo v Jablunkovû. Ve
velmi silné konkurenci skonãil nejlep‰í
z na‰ich Jan Roztoãil na krásném 5. místû.

Dûkuji v‰em ÏákÛm, ktefií závodili. Pfies-
toÏe nevyhráli, snaÏili se, bojovali.
V nepfiíznivém poãasí a na tûÏkém terénu
ze sebe v‰ichni vydali maximum. 

Za A·SK P. Fi‰erová

VernisáÏ v Galerii Karla Svolinského

DruÏba pokraãuje
Je pátek 17. fiíjna a ve tfiídû se dûti nor-

málnû uãí ãesk˘ jazyk, matematiku a
dal‰í pfiedmûty dle rozvrhu. Tvofiivû pra-
cují pfii rÛznorod˘ch ãinnostech. Po vyu-
ãování na nás ãeká obûd, na nûkteré i
druÏina, ale vût‰ina ÏáãkÛ spûchá domÛ
pfiipravovat se na odjezd na PstruÏí do
tamní Z·. Odpoledne jsou dvefie ‰koly
dokofián a tfieÈáci se pomalu scházejí, aby
spolu proÏili kousek víkendu. Po pfiíjezdu
posledního Ïáãka nás pfiivítala  p. uã. 3.
tfi. ze PstruÏí  J. Klime‰ová se sv˘mi svû-
fienci. Seznámili jsme dûti s programem
celého pobytu, a protoÏe nám poãasí
pfiálo, vy‰li jsme do pfiírody, abychom
poznali nádherné okolí zdej‰í ‰koly. Po
návratu zpût nás ãekala svaãinka a tom-
bola. Dûti s velk˘m napûtím pfii losování
oãekávaly, která z cen bude patfiit právû
jim. Po losování a zábavû následoval
sport  - zápas ve vybíjené. Dûti hrály
s velkou odhodlaností a touhou porazit
soupefie, ale pravidla sportovního chová-
ní jsme neporu‰ili. Po vyãerpávajícím
sportovním klání jsme se tû‰ili na veãefii.
Ta byla pro nás pfiipravena v útulné piz-
zerii hned vedle ‰koly. Milé pfiijetí majite-
lem a chutná pizza byly pro dûti pfiíjem-
n˘m pfiekvapením. Veãefie byla vydatná a
naplnûná bfií‰ka, touÏila po odpoãinku.
Pfiestávka! Nastala hodina H, dlouho oãe-
kávaná STEZKA ODVAHY. Byla pfiiprave-
na ve sklepních prostorách, kde klenby
pfiipomínaly podzemí tajemného hradu.
Dûti prokázaly odvahu a stateãnost,
potlaãily svÛj strach a nakonec v‰echny
sklepením pro‰ly. Hodné Ïivé stra‰idlo
jim pfiipomínalo, Ïe se mají podepsat u
svíãky, najít si svÛj diplom a vrátit se zpát-
ky. Byl to pro nû nezapomenuteln˘ záÏi-
tek a mluvily o nûm je‰tû dlouho. Pak uÏ
jen hygiena ,  pfiíprava ke spánku a
…dobrou noc. Je‰tû je sly‰et ‰epot, ‰vito-
fiení, tich˘ smích, ale po chvíli spokojené
oddychování. Ráno budíãek, balení vûcí,
snídanû, hygiena a pfiíjezd rodiãÛ.Chtûla
bych podûkovat v‰em rodiãÛm, ktefií se
na akci podíleli, p. uã. Klime‰ové a dûtem
ze PstruÏí za kamarádství a jejich velmi
milé pfiijetí. Eva Halatová
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V˘sledky voleb do zastupitelstva kraje v Kunãicích pod Ondfiejníkem

V˘sledky voleb do Senátu Parlamentu âR v Kunãicích pod Ondfiejníkem

TJ Sokol Kunãice p. O. oznamuje Ïe v novû vybudovan˘ch prostorech 
u tûlocviãny TJ se bude zaãátkem roku 2009 pronajímat objekt restaurace.

Pfiípadní zájemci o podnájem se mohou o bliÏ‰í informace obrátit na pfiedsedu TJ. Tel. 608 539 441.

Oznámení
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Kunãice pod Ondfiejníkem

PRODEJNA AUTODÍLÒ
nabízí

náhradní díly tuzemsk˘ch a zahraniãních vozÛ,
autokosmetiku, autobaterie, Ïárovky, filtry, oleje i

sudové, chladící kapaliny, náplnû ostfiikovaãÛ, ãistiãe
brzd, odrezovaãe, spreje-mûì.-zinekové, v˘fuky,

svíãky, renovované brzdové ãelisti atd.

Prodejní doba: PO-PÁ  8-16 hod., sobota 8-12 hod.

AUTODÍLNA 
nabízí

• servis klimatizace
• diagnostiku evropsk˘ch a asijsk˘ch vozÛ

• elektroopravy vãetnû startérÛ a alternátorÛ
• renovace zadních náprav Peugeot, Citroen, Renault

• montáÏ medvûd bloku
• montáÏ taÏného zafiízení
• pfiíprava a provedení STK
• ve‰keré mechanické práce

Provozní doba: PO-PÁ 8-16 hod
Tel.: 556 850 454, 595 178 217, mob: 604 19 23 94

Střední škola zemědělská a lesnická,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Na Hrázi 1449, 738 02 Frýdek – Místek
Nabídka studijních a uãebních oborÛ:

Studijní obory: ãtyfileté s maturitou

Agropodnikání
Mechanizace a sluÏby

Uãební obory: tfiíleté s v˘uãním listem

ZEMùDùLSKÉ
Zahradník

Zemûdûlec, farmáfi

LESNICKÉ
Lesní mechanizátor
Zpracovatel dfieva

TECHNICKÉ
Kováfi a podkováfi

Opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ

Obory jsou doplnûny dal‰ími kvalifikacemi, napfiíklad
fiidiãské prÛkazy sk. B,T,C, sváfieãské kurzy, zbrojní prÛkaz,

motorová pila, hydraulická ruka, sklízecí mlátiãka, LKT,
UKT a dal‰í specializace.

Nástavbové denní studium: dvouleté s maturitou

Podnikání

Dny otevfien˘ch dvefií: 12. 11. 2008, 10. 12. 2008,
14.1.2009 (vÏdy do 16.30 hod.)

Osobní náv‰tûvy po telefonní dohodû.

Získaná kvalifikace ve ‰kole 
= jistota uplatnûní v Ïivotû.

BliÏ‰í informace na: tel.: 558 432 525, 
e-mail: sekretariat@sszfm.cz, http: www.sszfm.cz

Beskydské rehabilitaãní centrum oznamuje: v apartmánovém domû LARA je novû otevfien˘ bankomat Ge Money.
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V nedûli se konal druh˘ roãník
tohoto duatlonu, tentokrát v areálu
Beskydského rehabilitaãního centra
(BRC).

Po nevlídném poãasí v pfiedchozích
dnech jsme mûli trochu obavu z malé
úãasti, ráno se v‰ak vyjasnilo a cel˘ den
bylo pfiíjemné sluneãné poãasí. Nakonec
se na startu se‰lo 66 úãastníkÛ v jedenác-
ti vûkov˘ch kategoriích. Nejmlad‰í
závodnice mûla pouze 4 roky a nejstar‰í-
mu úãastníkovi bylo 61 let. Pro závodní-
ky byly pfiipraveny tfii rÛzné okruhy v dél-
kách 750m, 2,2km a 14km ze kter˘ch
byly vytvofieny tratû pro jednotlivé kate-
gorie. Povrch a profil tratí byl zvolen tak,
aby se jednalo opravdu o MTB duatlon.

V 10 hod. nastoupily na hromadn˘
start první dvû kategorie (dûvãata a kluci 7
let a mlad‰í), ktefií absolvovali traÈ bûhu
750m a 1500m na kole. Vítûzi se stali
Natálka Mynáfiová z pofiádajícího oddílu
a Martin Pokorn˘ z RoÏnova. VÏdy po
dojetí posledního závodníka následoval
start dal‰í kategorie. Dûvãata a kluci 8-10
let bûÏeli 750m a na kole odjeli 2250m.
Zde zvítûzili Adéla Horáková z Unikol

MTB Vala‰ské Mezifiíãí a Juraj Michaliãka
z CIS Îilina. V dal‰í kategorii (dûvãata a
kluci 11-13 let) na trati 2,2km bûh a
4,4km kolo zvítûzili Lenka KrzyÏánková z
TJ TÎ Tfiinec a Tomá‰ Janãák z TJ Fren‰tát.
Jako poslední vyrazila na traÈ kategorie
dûvãat a klukÛ 14-16 let spoleãnû s kate-
goriemi muÏÛ a Ïen 16-35 let a nad 35
let. U dûvãat na trati 2,2km bûh a 14km
kolo zvítûzila Barbora Machulková , u
klukÛ na stejné trati zvítûzil Kamil

Machulka oba z EDIE Team Vsetín. Îeny
a muÏi bûÏeli 4,4km a na kole absolvova-
li 16km. V Ïenách zvítûzila Jana ·evãíko-
vá z BIKE ONE Opava, v muÏích do 35 let
Karel Hartl z Kellys Racing a v muÏích
nad 35 let Jifií Borák ze Superior Riders.

V‰echny závodníky ãekalo v cíli obãer-
stvení v podobû ‰paget a kofoly nebo piva
v restauraci U sestfiiãek. Vyhlá‰ení v˘sled-
kÛ probûhlo krátce po dojezdu poslední-
ho závodníka. První tfii v kaÏdé kategorii
obdrÏeli medaili, diplom a vûcnou cenu.

Podûkování patfií sponzorÛm (BRC
âeladná, Lékárna na Poliklinice Fren‰tát
p.R., COMELS Fren‰tát p.R., pekárna
VIAL Kunãice p.O., TANAKE Outdoor
Centrum Fren‰tát p.R., ·itavanc sport
Kopfiivnice, Pavel Zejda cykloprodejna
Javorník Fren‰tát p.R., Favorit cyklopro-
dejna Dolní Fren‰tát p.R., JUREK S+R
Kunãice p.O., FACTORY Petfivald), ktefií
vûnovali ceny, nebo jinak pfiispûli k zdár-
nému prÛbûhu závodu.

Ondfiejnick˘ MTB duatlon 2008 


